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Sodni register

KRANJ

Rg-40685

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02652 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DUO ŽIBERNA, gradbeno
podjetje,  d.o.o.,  Šenčur,  sedež:  Srednja
vas pri Šenčurju 102, 4208 Šenčur, pod
vložno št. 1/04837/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
sedeža, povišanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5856795
Sedež: Šenčur, Srednja vas pri Šen-

čurju 18
Osnovni kapital: 1,540.521 SIT
Ustanoviteljica: Žiberna Nada, Šenčur,

Srednja vas pri Šenčurju 102, vstopila 22. 4.
1993, vložek 1,540.521 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-38357

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00103 z dne 18. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05732/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5934052
Firma: BIROTEH, podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Jese-
nice

Skrajšana firma: BIROTEH, d.o.o., Je-
senice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jesenice, Hrušica 175
Osnovni kapital: 1,518.080 SIT
Ustanovitelj: Razinger Samo, Jesenice,

Cesta revolucije 8, vstopil 6. 2. 1996, vlo-
žek: 1,518.080 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Razinger Samo, Jesenice, Cesta re-
volucije 8, imenovan 6. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa, 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 4531 Električne inštalacije; 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-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 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;
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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
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7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74932 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-40723

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00354 z dne 29. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa LEITZ, orodja, d.o.o., sedež:
Škofjeloška c. 56, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05683/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5928508
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rosi-

na Anja, razrešena 1. 4. 1996; direktor Na-
stran Frančišek, Selca, Selca 32, imenovan
1. 4. 1996, zastopa družbo v vseh primerih
skupaj s prokuristom.

Rg-40728

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02748 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PRIMAS, podjetje za po-
sredovanje, trgovino, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., sedež: Trebija 3 A, 4224 Go-
renja vas, pod vložno št. 1/03031/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5827809
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Eržen Primož, Gorenja vas,

Trebija 3 A, vstopil 15. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-40737

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00278 z dne 23. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05772/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5938988

Firma: LORIK, proizvodno, storitve-
no, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o.,
Kranj

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Glavni trg 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrič Aleš, Kranj, Zoiso-

va 17, vstopil 9. 2. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lavrič Aleš, imenovan 9. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2215 Drugo založništvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 4521 Splošna gradbena dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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 posa-
meznimi deli in opremo; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Tr-
govina 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; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-40746

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02613 z dne 22. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa MONSUN, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Šenčur, sedež: Delavska 13,
4208 Šenčur, pod vložno št. 1/04377/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5695376
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žlebnik Andreja, Šen-

čur, Delavska 13, vstopila 26. 1. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-40804

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04021 z dne 14. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa PREM, projektiranje, elektro-
mehanika, kovinska galanterija, d.o.o., se-
dež: Posavec 27, 4244 Podnart, pod vlož-
no št. 1/01674/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, razširitev dejavnosti
in uskladitev s klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5438748
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 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; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-41746

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00351 z dne 31. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05739/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5942438
Firma: TRIMARAN, gostinstvo in sto-

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

Sedež: Kranjska Gora,  Vršiška 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Maksimović Jasminka,

Kranjska Gora, Ledine 10, vstopilo 29. 4.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Maksimović Jasminka, imenova-
na 29. 4. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah;  5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje

športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-41753

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00231 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GORENJSKA OBLAČILA,
podjetje za proizvodnjo ženske konfekci-
je Kranj, d.d. sedež: Bleiweisova 30, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vpis pravnih po-
sledic lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, skrajšane firme, zastopnika,
vpis ustanovnega kapitala, nadzornega sve-
ta in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5036682
Skrajšana firma: GORENJSKA OBLA-

ČILA, d.d.
Sedež: Kranj, Bleiweisova 30
Osnovni kapital: 298,140.000 SIT
Ustanovitelji: Gorenjska oblačila Kranj,

p.o., izstop 27. 9. 1995, Sklad RS za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
103,410.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica, vložek
29,810.000 SIT; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 29,810.000 SIT;
Udeleženci interne razdelitve, vložek
59,630.000 SIT; Udeleženci notranjega od-
kupa, vložek 75,480.000 SIT, vsi vstopili
27. 9. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Za-
lašček Franko, Teran Ana in Pirc Vlado, vsi
razrešeni 29. 9. 1995; Ručigaj Marko, Tr-
žič, Pod gozdom 23, imenovan 29. 9. 1995,
začasna uprava, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Kermec Ana,
Zevnik Peter, Pinterič Miro, vsi vstopili 27.
9. 1995.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov, 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega pre-
oblikovanja na podlagi odločbe Agencije za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00522/00339-1996/AK z dne 21. 3. 1996.

Rg-41756

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00098 z dne 28. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa CESTNO PODJETJE KRANJ,
p.o., sedež: Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00216/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis spremembe dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5143802
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 3420

Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 900 Storitve
javne higiene.

Rg-41760

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00327 z dne 21. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05797/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve zavoda s te-
mile podatki:

Matična št.: 5943060
Firma: MARIJIN VRTEC, CERKLJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Cerklje, Trg Davorina Jenka 14
Ustanovitelj: Župnijski urad Cerklje,

Cerklje, Trg Davorina Jenka 14, vstopil 17.
4. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Gradišek Stanko, Cerklje, Trg Davo-
rina Jenka 14, imenovan 17. 4. 1996, zasto-
pa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1996: 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnost;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol.

Rg-41766

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03382 z dne 21. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa TONY’S, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, Kranj, d.o.o.
sedež: Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/01063/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5350620
Osnovni kapital: 1,627.305 SIT
Ustanovitelj: Fleischman Anton, Kranj,

Pokopališka 10, vstopil 1. 3. 1990, vložek
1,627.305 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1996: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5170 Druga trgovina na debelo,
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
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gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-41771

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02538 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ITC, družba za razvoj teleko-
munikacij in računalništva, d.o.o., sedež:
Ljubljanska c. 24 A, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/02463/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo dejavnosti in naziva usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 5507421
Osnovni kapital: 3,651.000 SIT
Ustanovitelj: Iskra Telekom, o.sol.o., iz-

stop 23. 9. 1991, Iskra Telekom holding,
d.d., Kranj, Kranj, Ljubljanska c. 24 A, vstop
23. 9. 1991, vložek 3,651.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Od sedaj je dejavnost: raziskovalno raz-
vojne storitve; ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve; inženiring na področ-
ju razvoja proizvodnje, trženja in servisira-
nja telekomunikacijskih sistemov, naprav in
storitev; teleinformatske storitve; svetova-
nje in inženiring na področju računalniških
sistemov in naprav ter informatike; finančni
inženiring; računovodske storitve; factoring;
promet z vrednostnimi papirji; trgovina na
debelo in drobno z živilskim in neživilskim
blagom; posredovanje in zastopanje v pro-
metu blaga in storitev; izvajanje investicij-
skih del; razvoj, proizvodnja, projektiva,
prodaja, inženiring, montaža in servisiranje
elektromehanskih ter telekomunikacijskih
aparatov, naprav in delov.

Rg-41776

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03771 z dne 7. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa COUNTRY GLOBAL TRADE,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Kolodvorska 3, 4290 Kranj, pod vlož-
no št. 1/02311/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo usta-
noviteljev, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5496799
Firma: COUNTRY GLOBAL TRADE,

trgovsko in storitveno podjetje Tržič,
d.o.o.

Skrajšana firma: COUNTRY GLOBAL
TRADE, d.o.o.

Sedež: Tržič, Koroška 44
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mlinarič Jože, Tržič, Pot

na zali rovt 3, vložek 405.000 SIT; Kerin
Rajko, Tržič, Koroška 44, vložek 405.000
SIT; Strle Boštjan, Grosuplje, Ponova vas
87, vložek 142.500 SIT, vsi vstopili 4. 12.
1992,  odgovornost: ne odgovarjajo, Olup
Slavko, Lesce, Hlebce 9, vstopil 1. 10. 1994,
vložek 405.000 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Olup Stane, izstop 1. 10. 1994,  Če-
mažar Primož, Bled, Alpska 3, vstopil 4. 12.
1992, vložek 142.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mli-
narič Jože, Kerin Rajko, Olup Stane, vsi
razrešeni 1. 10. 1994, zastopnik Mlinarič
Jože, Tržič, Pot na zali rovt 3; zastopnik
Kerin Rajko, Tržič, Koroška 44, oba imeno-
vana 1. 10. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 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; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-

lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
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in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-41777

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00395 z dne 18. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa GORENJSKA BANKA, d.d.
sedež: Bleiweisova ul. 1, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00236/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča predložitev zapisnika 8.
zbora banke, spremembo statuta, vpis skle-
pa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umi-
kom delnic, zmanjšanje osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5103061
Osnovni kapital: 331,416.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 16. 5.

1996, o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 344,515.000 SIT.

Rg-41782

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03094 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa KALIPSO, proizvodnja, trgo-
vina in turizem, Križe, d.o.o., sedež: Vrt-
na ulica 8, Križe, pod vložno št. 1/04632/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge s temile po-
datki:

Matična št.: 5785359

Osnovni kapital: 1,873.000 SIT
Ustanovitelj: Makuc Metod, Križe, Vrt-

na ulica 8, vstopil 25. 2. 1993, vložek
1,873.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41790

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00513 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  OMNIA,  trgovsko  podjetje
Škofja Loka, d.o.o., sedež: Kidričeva 29,
4220  Škofja  Loka,  pod  vložno  št.
1/03206/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5608597
Ustanovitelj: Bergant Marko, Škofja Lo-

ka, Kidričeva 29, vstopil 7. 9. 1992, vložek
1,571.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41798

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00412 z dne 19. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05794/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947693
Firma:  EL  VO  TEC  INŽENIRING,

gradbeni in finančni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: EL VO TEC INŽE-

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

govornostjo
Sedež: Bled, Cesta narodnih herojev 5
Osnovni kapital: 1,627.000 SIT
Ustanovitelja: Piber Sabina, Bled, Ulica

narodnih herojev 5, vložek 813.500 SIT in
Beznik Roman, Zgornje Gorje, Poljšica 27,
vložek 813.500 SIT, oba vstopila 15. 5.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Beznik Roman, Zgornje Gorje, Poljšica
27, zastopa družbo brez omejitev, Piber Sa-
bina, Bled, Ulica narodnih herojev 5, na-
mestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, oba imenovana 15. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstvo; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;

5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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);
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-41801

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02494 z dne 19. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa VINOJUG, d.o.o., trgovina na
debelo in drobno, Šenčur, sedež: Kranj-
ska  ul.  1,  4208  Šenčur,  pod  vložno  št.
1/03040/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev, spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje, firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5565847
Firma: VINOJUG, trgovina na debelo

in drobno, d.o.o., Šenčur
Skrajšana  firma:  VINOJUG,  Šenčur,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,103.657 SIT
Ustanovitelji: Vinojug AD Gevgelija,

Gevgelija, Industrijska ul. B.B., vstopil 14.
1. 1992, vložek 1,725.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Arnaudov Dimitrije,
Gevgelija, Kole Nikolovski 14, vložek
126.219 SIT; Mohar Marija, Šenčur, Štefe-
tova 20, vložek 126.219 SIT; Nikolovski
Anče, Orizari, Kočani, Nas. Orizari, vložek:
126.219 SIT, vsi vstopili 25. 5. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:  Ar-
naudov Dimitrije, razrešen 7. 5. 1994, di-
rektor Arnaudov Dimitrije, Gevgelija, Kole
Nikolovski 14, zastopa družbo brez omeji-
tev, prokuristka Mohar Marija, Šenčur, Šte-
fetova 20, oba imenovana 25. 5. 1994.

Rg-41802

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00265 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  COUNTRY  GLOBAL
TRADE, trgovsko in storitveno podjetje
Tržič, d.o.o., sedež: Koroška 44, 4290 Tr-
žič, pod vložno št. 1/02311/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča vpis spremembe
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5496799
Sedež: Tržič, Bistrica 26

Rg-41803

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02799 z dne 19. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa GENERAL TRADE, trgovsko
podjetje, d.o.o., Kranj, sedež: Vrečkova
11, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/03009/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme in sedeža, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5580137
Firma: GENERAL TRADE, trgovsko

in proizvodno podjetje, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Ljubljanska 24 A
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelj: Bohak Štefan, Kranj, Vreč-

kova 11, vstopil 28. 1. 1992, vložek:
1,516.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1996: 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 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; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3161 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov; aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-

vami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6210 Zračni promet na rednih
linijah; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-41806

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02620 z dne 17. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa TEKSTIL, proizvodnja in tr-
govina Cerklje, d.o.o., sedež: Dvorje 86,
4207 Cerklje, pod vložno št. 1/02395/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge, spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5500427
Sedež: Cerklje, Dvorje 89
Osnovni kapital: 2,160.000 SIT
Ustanovitelja: Rupar Ladislav, Cerklje,

Dvorje 89, vstopil 11. 5. 1991, vložek:
1,101.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Potočnik Tanja, Cerklje, Dvorje 89, vsto-
pila 14. 6. 1994, vložek: 1,058.400 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-41807

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00118 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  GORENJSKI  INVESTI-
CIJSKI SKLAD, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Kranj, sedež: Bleiweiso-
va 1, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/05176/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vpis
sklepa o povečanju osnovnega kapitala z
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5843634
Vpiše se sklep skupščine z dne 2. 2.

1995, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 880,000.000 SIT.

Rg-41811

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00182 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TEKSTILIND, proizvod-
nja in trgovina s tekstilnim blagom, d.o.o.,
Kranj,  sedež:  Gorenjesavska  12,  4000
Kranj, pod vložno št. 1/02454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vpis spremembe
osebe, pooblaščene za zastopanje, spremem-
bo dejavnosti in uskladitev s klasifikacijo,
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5502608
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hri-

bar Marjan, razrešen 4. 5. 1995, direktor
Koman Vasilij, Lesce, Savska 32, imenovan
5. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken
volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje
česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Pri-
prava in predenje vlaken lanenega tipa; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pripra-
va in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721

Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje pre-
je tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve;
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; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41812

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02599 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa MERNIK, trgovsko podjetje
in kmetijska proizvodnja, d.o.o., sedež:
Stružnikova pot 3, Šenčur, pod vložno št.
1/01798/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skrajša-
ne firme in sedeža, zastopnika, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s stadndarno klasi-
fikacijo dejavnosti, povišanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5442010
Firma: MERNIK, trgovina in kmetij-

ska proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: MERNIK, d.o.o.
Sedež: Šenčur, Gasilska c. 1
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sušnik Berta, Šenčur,

Stružnikova pot 3, vložek 1,800.000 SIT;
Sušnik Martin, Šenčur, Stružnikova pot 3,
vložek 750.000 SIT, oba vstopila 26. 9.
1990, odgovornost: ne odgovarjata; Zupanc
Alma, Preddvor, Preddvor 63, vstopila 8.
12. 1992, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Su-
šnik Berta razrešena 17. 5. 1994, direktor
Sušnik Martin, Šenčur, Stružnikova pot 3,
imenovan 17. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, Sušnik Martin, razrešen 17. 5.
1994, Sušnik Janez, Šenčur, Stružnikova pot
3, imenovan 26. 9. 1990, je pooblaščen za
podpisovanje pogodb kot posameznik do
100.000 SIT. Za večje zneske mora imeti
podpis drugega družbenika.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996: 0111Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 1561 Mli-
narstvo; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
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Dejavnost slaščičarn; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7482 Pakiranje.

Rg-41813

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02656 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa CENTER ZA KONTAKTNE
LEČE  -  OPTIKA,  d.o.o.,  Bled,  sedež:
Ljubljanska c. 3, 4260 Bled, pod vložno št.
1/01648/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5459940
Sedež: Bled, Ljubljanska c. 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gorišek dr. Milan, izstop

30. 6. 1993, Krnaić-Premrou Jana, Torino,
Italija, Via Campana 27, vstopila 13. 11.
1990, vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Premrou Vladimir, Bled, Prežih-
va c. 7 A, vstopil 29. 4. 1994, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Baškovč Anton, Ljubljana, Ul. Angelce
Ocepkove 5, vstopil 15. 6. 1994, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41815

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02622 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa TEKSTILIND, proizvodnja in
trgovina  s  tekstilnim  blagom,  d.o.o.,
Kranj,  sedež:  Gorenjesavska  12,  4000
Kranj, pod vložno št. 1/02454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo imena ustanovitelja s temile podat-
ki:

Matična št.: 5502608
Ustanovitelj: Ljubljanska banka Gorenj-

ska banka, izstop 24. 5. 1994, Gorenjska
banka, d.d., Kranj, Kranj, Bleiweisova 1,
vstop 24. 5. 1994, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41817

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02500 z dne 11. 6. 1996 pri sub-

jektu vpisa ŠOBEC, turistično in trgovsko
podjetje, d.o.o., Lesce, sedež: Šobčeva 25,
4248 Lesce, pod vložno št. 1/03720/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo sede-
ža ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5644313
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Turistično društvo Lesce,

Lesce, Alpska 58, izstop 6. 6. 1994 in po-
novni vstop 6. 6. 1994, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41822

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02711 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa FENIKSŠPED, podjetje za
mednarodno špedicijo, uvoz-izvoz in no-
tranjo trgovino, d.o.o., Kranj, sedež: Br-
nik, Letališče 130 E, 4210 Kranj-Brnik,
pod vložno št. 1/02081/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in sedeža, povišanje osnovnega
kapitala, spremembo naslova ustanovitelja
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5471583
Firma:  FENIKSŠPED,  podjetje  za

mednarodno špedicijo, uvoz-izvoz in no-
tranjo trgovino, d.o.o., Brnik

Skrajšana firma: FENIKSŠPED, d.o.o.,
Brnik

Sedež: Brnik Aerodrom, Zgornji Br-
nik 130 E

Osnovni kapital: 2,182.000 SIT
Ustanovitelji: Meglič Peter, Kranj, Go-

galova ul. 9, vložek 1,091.000 SIT, Kalan
Janez, Kranj, Mlakarjeva 22, vložek 545.500
SIT, Kalan Janez, ml. Kranj, Župančičeva
33, vložek 545.500 SIT, vsi vstopili 19. 12.
1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Meglič Peter, Kranj, Gogalova ul. 9,
imenovan 19. 12. 1990, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-41823

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03987 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa T & M, podjetje za proizvod-
njo, storitve, transport, trgovina, uvoz in
izvoz, d.o.o., Žirovnica, sedež: Breg 24a,
4274 Žirovnica, pod vložno št. 1/02680/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo ustanoviteljev, kapitala, za-
stopnikov, dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5533490
Firma: FAJANCA, zaključna inštala-

cijska dela, d.o.o.
Skrajšana firma: FAJANCA, d.o.o.
Sedež: Žiri, Delavska 16
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Zupan Anton in Kavalar

Miran, oba izstopila 12. 12. 1994, Šubic
Tomaž, Žiri, Delavska 16, vstop 12. 12.
1994, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanej: Zu-
pan Anton in Kavalar Miran, oba razrešena
12. 12. 1994, direktor Šubic Tomaž, Žiri,
Delavska 16, imenovan 12. 12. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0125 Reja drugih živali; 1411 Prido-
bivanje kamnin za gradbene namene; 1412
Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Prido-
bivanje gline in kaolina; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perutnin-
skega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdel-
kov, tudi iz perutninskega mesa; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živa-
li; 1586 Predelava čaja in kave; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogaivc; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 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 ke-
ramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2652 Proizvodnja apna;
2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2852
Splošna mehanična dela; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3530 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne prosto-
re, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 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;
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
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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-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in 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; 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 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-

na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022  Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastni-
mi 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; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7450 Dejavnost agen-
cij za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve.

Rg-41825

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03077 z dne 11. 6. 1996 pri sub-

jektu vpisa KOVINOPLASTIKA URH,
proizvodnja in trgovina, Radovljica,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva 27, 4240 Ra-
dovljica, pod vložno št. 1/02757/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah, po-
višanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5549108
Osnovni kapital: 3,413.000 SIT
Ustanovitelja: Urh Filip in Urh Gregor,

oba Radovljica, Gregorčičeva 27, vstopila
1. 12. 1991, vložila vsak po 1,706.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-41830

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02857 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa RENAULT PREŠA, trgovina z
vozili in rezervnimi deli, d.o.o., Cerklje,
sedež: Cesta Toneta Fajfarja 7, 4207 Cer-
klje, pod vložno št. 1/02486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, spremembo sedeža, uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5508878
Firma: PREŠA, d.o.o., trgovina in ser-

vis Cerklje
Skrajšana firma: PREŠA, d.o.o., Cer-

klje
Sedež: Cerklje, Slovenska cesta 51
Osnovni kapital: 4,467.000 SIT
Ustanovitelj: Preša Ivan, Cerklje, Cesta

Toneta Fajfarja 9, vstop 5. 6. 1991, vložek
4,467.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41831

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02754 z dne 7. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELECTRONIC STUDIO, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Kranj, sedež: Ješetova 4 B, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/05265/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, povišanje osnovne vloge, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5605105
Osnovni kapital: 3,908.000 SIT
Ustanovitelja: Ferbar Janez, Kranj, Je-

šetova 4 B, vstop 28. 2. 1994, vložek
1,958.000 SIT, Ferbar Biljana, Kranj, Je-
šetova 4 B, vstop 11. 7. 1994, vložek
1,950.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-41833

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03035 z dne 12. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ARES, podjetje za svetovanje,
zastopništvo, inženiring in prodajo, Škof-
ja Loka, d.o.o. sedež: Spodnji trg 2, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00650/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5306604
Sedež: Škofja Loka, Sveti duh 206
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Vrabič Milan, Škofja Lo-

ka, Frankovo naselje 74, vstop 20. 11. 1989,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Rg-41837

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02858 z dne 7. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa KSI, Trgovina, storitve in inženi-
ring, d.o.o., Kranj, sedež: Janka Puclja 9,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/02361/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo firme
in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5501075
Firma: KSI, trgovina, storitve in inže-

niring, d.o.o.
Skrajšana firma: KSI, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,707.000 SIT
Ustanovitelj: Kepic Silvo, Kranj, Janka

Puclja 9, vstop 14. 3. 1991, vložek 1,707.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41838

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02614 z dne 7. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa JELES, proizvodno in trgovsko
podjetje z lesom, d.o.o., Selca, sedež: Šev-
lje  50,  4227  Selca,  pod  vložno  št.
1/00355/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5286441
Firma: JELES, proizvodnja in trgovi-

na z lesom, d.o.o.
Skrajšana firma: JELES, d.o.o., Škofja

Loka
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jelenc Vinko, Selca, Šev-

lje 50, vstop 16. 5. 1989, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31099

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01435 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa LUZA, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., sedež: Ulica 1. avgusta 9, Kranj,
pod vložno št. 1/05625/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5910455
Sedež: Kranj, Zlato polje 2.

Rg-31100

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01445 z dne 28. 12. 1995 pod št.
vložka 1/05677/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5925614
Firma: TELETRONIK–ZUPAN & CO,

proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.,
Tržič

Skrajšana  firma:  TELETRONIK–ZU-
PAN & CO, d.n.o., Tržič

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržič, Loka 107
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Zupan Bogdan in Zupan

Primož, oba iz Tržiča, Loka 107, vstopila 7.
12. 1995, vložila po 10.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Zupan Bogdan in Zupan Primož,
imenovana 7. 12. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1995: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 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; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6420 Telekomunikacije; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-31107

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01414 z dne 27. 12. 1995 pod št.
vložka 1/05673/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5924944
Firma:  TINARAFT–PIRNAT,  PIR-

NAT IN OSTALI, storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.n.o.

Skrajšana firma: TINARAFT, PIRNAT,
PIRNAT IN OSTALI, d.n.o., Radovljica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Radovljica, Prešernova 4
Ustanovitelja: Pirnat Martin in Pirnat Sa-

bina, oba iz Radovljice, Prešernova 4, vsto-
pila 13. 5. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pirnat Martin, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Pirnat Sabina, ki je izvzeta od
zastopanja, oba imenovana 13. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1581 Proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2512 Obnavljanje in protek-
tiranje gum za vozila; 2852 Splošna meha-
nična dela; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 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; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških

in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Rg-31112

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01404 z dne 18. 12. 1995 pod št.
vložka 1/05672/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5924898
Firma: FREISING, d.o.o., izobraževa-

nje in poslovne storitve
Skrajšana firma: FREISING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Spodnji trg 40
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanovitelja: Krajnik Martin, Škofja

Loka, Pod Plevno 72, in Bogataj Franc, Že-
lezniki, Log 1, vstopila 22. 11. 1995, vložila
po 784.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bogataj Franc, ki zastopa družbo brez
omejitev in Krajnik Martin, ki kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev, imenovana 22. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-

ne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-31184

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03368 z dne 6. 12. 1995 pod št.
vložka 1/05659/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5881021
Firma: ŽAŽA BAR, gostinske storitve,

d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana  firma:  ŽAŽA  BAR,  d.o.o.,

Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Sveti duh 154
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Guzelj Andraž in Guzelj

Saša, oba z Bleda, Alpska 7, vstopila 30. 11.
1994, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Guzelj Andraž, imenovan 30. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev.

Rg-31189

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01926 z dne 6. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa SVETLE, podjetje s trgovino,
posredništvom in z galerijsko dejavnost-
jo, d.o.o., Žiri, sedež: Triglavska ul. 25,
Žiri, pod vložno št. 1/03944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo firme in raz-
širitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670616
Firma: SVETLE, družba za galerijsko

dejavnost, trgovino in storitve, d.o.o., Žiri
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šubic Simon, Žiri, Triglav-

ska ul. 25, vstop 30. 6. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost družbe se dopolni z naslednji-
mi dejavnostmi: konsignacija, leasing in ko-
misijska prodaja; muzeji, galerije, zbirke
idr.; prirejanje sejmov in razstav.

Dosedanje dejavnosti družbe se termi-
nološko popravijo tako, da se glasijo: trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; zastopanje, posre-
dovanje, agencijski in komisijski posli v
prometu blaga in storitev; posredovanje pri
nakupu in prodaji nepremičnin in premič-
nin ter posredovanje pri najemu; posredo-
vanje, nakup in prodaja na drobno etnoga-
lerijskih del, vključno s komisijsko proda-
jo le-teh, razstave ter svetovanje; gostin-
ska dejavnost.

Predmet poslovanja družbe so nasled-
nje dejavnosti: posredovanje, nakup in pro-
daja na drobno etnogalerijskih del, vključ-
no s komisijsko prodajo le-teh, razstave ter
svetovanje; muzeji, galerije, zbirke, idr.;
prirejanje sejmov in razstav; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; konsignacija, leasing in ko-
misijska prodaja; gostinska dejavnost; za-
stopanje, posredovanje, agencijski in ko-
misijski posli v prometu blaga in storitev;
posredovanje pri nakupu in prodaji nepre-
mičnin in premičnin ter posredovanje pri
najemu.

Rg-35640

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01434 z dne 10. 1. 1996 pod št.
vložka 1/05684/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5925517
Firma:  D  &  T  FLY  INTIHAR  IN

DRUGI, šola padalstva in turizem, d.n.o.,
Radovljica

Skrajšana firma: D & T FLY INTIHAR
IN DRUGI, d.n.o., Radovljica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Radovljica, Triglavska 3
Ustanovitelja: Marzidovšek Tomaž, Ra-

dovljica, Triglavska 3, in Intihar Dušan, Je-
senice, Cesta Toneta Tomšiča 83, vstopila
21. 11. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Marzidovšek Tomaž in Intihar Dušan,
imenovana 21. 11. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-35708

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00153 z dne 28. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa DIA-G, podjetje za proizvod-
njo, inženiring, trgovino, gostinstvo in tu-
rizem, d.o.o., Jesenice, sedež: Janeza Finž-
garja 5, Jesenice, pod vložno št. 1/03772/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,

povišanje osnovnega kapitala in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5696402
Firma: DIA-G, Jesenice, d.o.o., podjet-

je za proizvodnjo, inženiring, trgovino,
gostinstvo in turizem

Skrajšana firma: DIA-G, Jesenice, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Razinger Andrej, Jeseni-

ce, Kurirska 4, vstop 3. 4. 1992, vložek
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z nasled-
njima dejavnostima: odkup in prodaja mo-
tornih vozil in prepis vozil; menjalniški
posli.

Rg-35753

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00121 z dne 16. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa KAJZER, proizvodno, trgov-
sko in servisno podjetje, Šutna, d.o.o.,
sedež: Šutna 16, Žabnica, pod vložno št.
1/02096/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovne vloge,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5914663
Osnovni kapital: 1,513.972,17 SIT
Ustanovitelj: Kajzer Bojan, Žabnica, Šut-

na 16, vstop 10. 1. 1991, vložek
1,513.972,17 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1996: 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 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; 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; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5226 Trgovina

na drobno s tobačnimi izdelki; 5532 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 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; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-35760

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00070 z dne 15. 2. 1996 pod št.
vložka 1/05702/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930871
Firma:  ELTRAF,  elektronika,  trans-

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

govornostjo
Sedež: Kropa, Kropa 37
Osnovni kapital: 1,762.508 SIT
Ustanovitelj: Gartner Gregor, Kropa 37,

vstop 23. 1. 1996, vložek 1,762.508 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gartner Gregor, imenovan 23. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 31200 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
31300 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 31400 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 31610 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in elektronskih kom-
ponent; 32200 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 32300 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1468 Št. 20 – 10. IV. 1997

zvoka in slike; 33200 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 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; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga
popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-35767

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01370 z dne 16. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa BISTRA, kemična čistilnica in
pralnica, Škofja Loka, p.o., sedež: Spod-
nji trg 27, Škofja Loka, pod vložno št.
1/00205/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev in zastopnika, kapital in
nadzorni svet ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5067537
Firma: BISTRA, kemična čistilnica in

pralnica, d.d., Škofja Loka
Skrajšana firma: BISTRA, d.d., Škofja

Loka
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 21,429.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 4,285.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 2,143.000
SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, vložil 2,143.000 SIT, upravičen-
ci interne razdelitve, vložili 4,286.000 SIT,
in udeleženci notranjega odkupa, vložili
8,572.000 SIT – vsi vstopili 21. 9. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
prol Stanislav, Ljubljana, Kopališka 1, raz-
rešen 21. 9. 1995, kot direktor in imenovan
za direktorja začasne uprave, ki zastopa
družbo neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Brekič Dušan,
Gartner Marija in Uršič Irma, vstopili 21. 9.
1995.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1996: 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 00431/00796-
1995/GV.

Rg-35790

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03091 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu  vpisa  MUZEJ  Jesenice,  sedež:
Prešernova c. 45, Jesenice, pod vložno št.
1/02656/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Oster-
man Slavko, razrešen 24. 7. 1994; Kokoši-
nek Nataša, Radovljica, Cankarjeva 40, ime-
novana 27. 7. 1994 za v.d. ravnatelja, zasto-
pa muzej brez omejitev.

Rg-35793

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01797 z dne 16. 2. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  LOKUS,  trgovina  in  go-
stinstvo, d.o.o., Bled, sedež: Naselje Jaka
Bernarda  2,  Bled,  pod  vložno  št.
1/04219/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povišanje osnovne vloge s temile po-
datki:

Matična št.: 5706947
Osnovni kapital: 1,914.682 SIT
Ustanovitelj: Krnjajič Anton, Bled, Na-

selje Jaka Bernarda 2, vstop 12. 1. 1993,
vložek 1,914.682 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-36441

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02351 z dne 4. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa GALLUS C.J., podjetje za trgovi-
no, storitve, proizvodnjo, d.o.o., Kranj,
Koroškega odreda 14d, sedež: Koroške-
ga  odreda  14d,  Kranj,  pod  vložno  št.
1/05046/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
ter spremembo firme in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5786266
Firma: GALLUS C.J., podjetje za tr-

govino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Kranj, Cankarjeva 16

Skrajšana firma: GALLUS C.J., d.o.o.,
Kranj

Sedež: Kranj, Cankarjeva 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ušeničnik Bojan, Kranj, Ul.

Moša Pijade 9, vstop 1. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36442

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00073 z dne 4. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa DS & CO., trgovsko in storitveno
podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: C. na Brdo
24, Kranj, pod vložno št. 1/05069/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5802377
Sedež: Kranj, C. na Brdo 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slakovič Dejan, Kranj, Ja-

ka Platiše 13, vstop 11. 8. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz

papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-36444

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01471 z dne 15. 2. 1996 pod št.
vložka 1/05700/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5929814
Firma:  VETERINARSTVO  BERNIK

& CO, Škofja Loka, d.n.o.
Skrajšana  firma:  VETERINARSTVO

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

odgovornostjo
Sedež: Škofja Loka, Sorška C. 3a
Ustanovitelja: Bernik Stanislav in Ber-

nik Jerneja, oba iz Škofje Loke, Sorška c.
3a, vstopila 7. 12. 1995, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bernik Stanislav in družbenica Bernik
Jerneja, imenovana 7. 12. 1995, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 0202
Gozdarske storitve; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 8520
Veterinarstvo; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-36454

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00253 z dne 27. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa ESCOM, podjetje za knjigo-
vodske storitve, obdelavo podatkov in tr-
govino, d.o.o., Cerklje, sedež: Trnovlje 42,
Cerklje, pod vložno št. 1/02992/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah, po-
višanje osnovne vloge in spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5585899
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Štumberger Vida, Cer-

klje, Krvavška c. 30, vstop 10. 1. 1992,
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vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se spremeni tako, da se izbri-
še doslej vpisana in vpiše: računovodske in
knjigovodske storitve z obdelavo podatkov;
davčno svtovanje in revizija; podjetniško in
poslovno svetovanje; finančno svetovanje
in posredništvo; trgovina na debelo in drob-
no z neživilskimi in živilskimi proizvodi
vseh trgovskih strok; trgovinske storitve;
gostinstvo in turizem; prevoz blaga in oseb
v cestnem prometu; dajanje v najem vseh
vrst vozil: rent-a-car; vzdrževanje in popra-
vila vseh vrst motornih vozil.

Rg-36475

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02376 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa FINALE, proizvodnja in pre-
delava lesa in lesnih izdelkov, obrtna dela
v gradbeništvu, trgovina, finančne knji-
govodske storitve, sedež: Dovje 50, Moj-
strana, pod vložno št. 1/02798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5548560
Firma:  FINALE,  d.o.o.,  Mojstrana,

proizvodnja in predelava lesa in lesnih
izdelkov, obrtna dela v gradbeništvu, tr-
govina, finančne knjigovodske storitve, iz-
voz uvoz

Skrajšana firma: FINALE, d.o.o., Moj-
strana

Sedež: Dovje 50, Mojstrana
Osnovni kapital: 1,847.000 SIT
Ustanovitelj: Golja Branko, Mojstrana,

Dovje 50, vstop 25. 11. 1991, vložek
1,847.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36504

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02466 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa BLISK, uvozno izvozno pod-
jetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Suška c. 11, Škofja
Loka, pod vložno št. 1/01211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5626099
Osnovni kapital: 9,533.000 SIT
Ustanovitelj: Bašelj Valentin, Škofja Lo-

ka, Suška c. 11, vstop 10. 4. 1990, vložek
9,533.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36515

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02457 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa JAPONICA, trgovsko in stori-
tveno podjetje, Radovljica, d.o.o., sedež:
Gradnikova 87, Radovljica, pod vložno št.
1/02570/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo sedeža in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5520967
Skrajšana firma: JAPONICA, Radov-

ljica, d.o.o.
Sedež: Radovljica, Ljubljanska c. 15
Osnovni kapital: 1,524.302 SIT
Ustanoviteljica: Vuzem Tanja, Radovlji-

ca, Gradnikova 87, vstop 10. 4. 1991, vlo-

žek 1,524.302 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dosedanja dejavnost podjetja se dopolni
z naslednjim: ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve, razen odvetniških; oseb-
ne storitve in storitve gospodinjstvom; sto-
ritve v prometu z nepremičninami, tiskarske
in sitotiskarske storitve; rezanje, pakiranje,
montaža ter obdelava blaga, izdelava tek-
stilnih izdelkov, nakita in raznovrstnih iz-
delkov, inštaliranje video iger in ostalih iger
na srečo.

Rg-36516

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02358 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa ESPO, podjetje za propagand-
ni servis, d.o.o., Kranj, sedež: Betonova
15, Kranj, pod vložno št. 1/00772/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5320852
Firma: ESPO, podjetje za propagand-

ni servis, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Betonova 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vrlinšek Bojan, Kranj, Be-

tonova 15, vstop 5. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni z naslednjim: po-
slovni in finančni inženiring – storitve in
svetovanje; računovodske in knjigovodske
storitve; davčno svetovanje in revizije; fi-
nančno posredništvo.

Rg-36518

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02468 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa KROPP, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in turizem, Kropa, d.o.o.,
sedež:  Kropa  6,  Kropa,  pod  vložno  št.
1/02756/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5547334
Skrajšana firma: KROPP, d.o.o., Kropa
Sedež: Kropa, Kropa 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bogožalec Anton, izstop

14. 6. 1994; Peternel Bogdan, Kropa 125,
vstop 18. 11. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bogožalec Anton, razrešen 14. 6.
1994; Peternel Bogdan, ki od 14. 6. 1994
kot direktor zastopa družbo brez omejitev.

Rg-36526

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01477 z dne 22. 3. 1996 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZORAN RANT,
družbeno podjetje, p.o., Škofja Loka, se-
dež: Kidričeva 66a, Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/00270/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme in usta-
noviteljev, uskladitev dejavnosti, nadzorni
svet, povečanje kapitala, spremembo tipa in
mej zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5042097

Firma: INŠTITUT ZORAN RANT, ra-
ziskave, razvoj, proizvodnja in prodaja
proizvodov, sistemov in uslug s področja
hladilstva, klimatizacije in sušenja, d.d.,
Škofja Loka

Skrajšana firma: IZR, d.d., Škofja Lo-
ka

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Škofja Loka, Kidričeva 66a
Osnovni kapital: 32,160.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
3,055.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 3,055.000 SIT,
Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 13,665.000 SIT, udeleženci interne
razdelitve, vložili 6,110.000 SIT, in udele-
ženci notranjega odkupa, vložili 6,275.000
SIT –  vsi vstopili 13. 9. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štre-
kelj Janez, Škofja Loka, Fužinska ul. 4, raz-
rešen 13. 9. 1995 kot v.d. direktorja in ime-
novan za začasnega direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 00420/00256-1995/MR z dne 18. 12.
1995.

Rg-36541

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00173 z dne 11. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa HOTEL KRIM, hotelsko pod-
jetje, p.o., sedež: Ljubljanska 7, Bled, pod
vložno št. 1/01694/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5005078
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Majcen Dušan, razrešen 18. 11. 1995;
direktor Konda Matjaž, Lesce, Tovarniška
26a, imenovan 19. 11. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-38306

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00262 z dne 30. 4. 1996 pod
št.vložka 1/05751/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5938732
Firma: CARGO PARTNER, špedicija,

d.o.o.
Skrajšana firma: CARGO PARTNER,

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

govornostjo
Sedež: Brnik, Zgornji Brnik 130a
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Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: AIR CARGO PARTNER

Spedition Ges.m.b.H., Dunaj, A-1300 Du-
naj – Letališče, vstop 13. 3. 1996, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor mag. Krauter Stefan, Muedling, Schil-
lerstrasse 52, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Kampič Matjaž, Jesenice,
Cesta maršala Tita 4a, imenovana 13. 3.
1996.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 6010
Železniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6210 Zračni promet na rednih linijah;
6220 Izredni zračni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-38307

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00149 z dne 29. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05748/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Ljubljane ter spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5848024
Firma: STANI, podjetje za turizem, tr-

govino, zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: STANI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kranj, Šorlijeva 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.

Rg-38308

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00063 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR – SORA, kme-
tijsko gozdarska zadruga, z.o.o., sedež:
Trg svobode 2, Žiri, pod vložno št.
1/05271/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5142377
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kav-

čič Vinko, razrešen 31. 12. 1995; Pečelin
Karmen, Žiri, Pot v Gorepeke 7, imenovana
1. 1. 1996 za v.d. direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-38310

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00287 z dne 30. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05749/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5942454
Firma: PARTELI IN PARTNER, go-

stinstvo, trgovina in storitve, d.n.o., Kranj
Skrajšana firma: PARTELI IN PART-

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

odgovornostjo
Sedež: Kranj, Cesta 1. avgusta 7
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Parteli Egon, Kranj, Ku-

ratova ul. 36, Kokrica in Frantar Marko,
Kranj, Trojarjeva ul. 16b, vstopila 28. 3.
1996, vložila po 10.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Parteli Egon, imenovan 28. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki 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; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-

kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-38311

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00347 z dne 30. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa MAŠUK, podjetje za umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Koroška 11, Bled, pod
vložno št. 1/05727/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prokurista s temile podat-
ki:

Matična št.: 5895588
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista Bersan Maria in Machoukov Niko-
lai, oba iz Ljubljane, Cesta v Rožno dolino
16, imenovana 5. 9. 1995.

Rg-38315

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02495 z dne 25. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELSAN, proizvodnja, trgovina
in turizem, d.o.o., Begunje, sedež: Begu-
nje 57a, Begunje, pod vložno št. 1/03090/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5578485
Firma: ELSAN, proizvodnja, trgovina

in turizem, d.o.o., Begunje
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Dežman Boštjan, Begunje

57a, vstop 23. 1. 1992, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38316

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02497 z dne 25. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa DIVA, podjetje za trgovino in
storitve, Tržič, d.o.o., sedež: Na Logu 1,
Tržič, pod vložno št. 1/03259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5600324
Firma: DIVA, podjetje za trgovino in

storitve, Tržič, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,640.294 SIT
Ustanovitelja: Karba Milan, vstopil 5. 5.

1992, in Florjančič Vesna, vstopila 15. 3.
1994, oba iz Tržiča, Na Logu 1, vložila po
820.147 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-38318

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02489 z dne 25. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa KARANTANIJA, podjetje za
gostinstvo in trgovino, d.o.o., Kranj, se-
dež: Drulovka 40, Kranj, pod vložno št.
1/02307/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5515351
Sedež: Kranj, Drulovka 40
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Repnik Gabrijel, Kranj,

Drulovka 40, in Bernik Marko, Kranj, Dru-
lovka 45c, vstopila 26. 3. 1991, vložila po
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-38319

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02499 z dne 25. 4. 1996 pri sub-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 20 – 10. IV. 1997 Stran 1471

jektu vpisa FINERANO, trgovsko in stori-
tveno podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Trg
Prešernove brigade 6, Kranj, pod vložno
št. 1/03699/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev in spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5692814
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Vehovec Marjan, Kranj,

Trg Prešernove brigade 10, vstopil 6. 4.
1992, vložil 765.510 SIT, in Šmid Barbara,
Kranj, Trg Prešernove brigade 6, vstopila 2.
6. 1994, vložila 735.490 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Šmid Barbara, imenovana 2. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-38323

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02583 z dne 25. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa MAEK, trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Jesenice, sedež: C. 1. maja
122a, Jesenice, pod vložno št. 1/04954/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5779316
Sedež: Jesenice, C. 1. maja 122a
Osnovni kapital: 1,893.345 SIT
Ustanovitelj: Kernc Miloš, Jesenice, C.

1. maja 122a, vstop 31. 5. 1993, vložek
1,893.345 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kernc Miloš, imenovan 31. 5. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-38324

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00267 z dne 26. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa SAVA KRANJ, industrija gu-
mijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov,
p.o., Kranj, sedež: Škofjeloška c. 6, Kranj,
pod vložno št. 1/00248/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, osnovni kapital,
ustanovitelje, začasni nadzorni svet, spre-
membo firme, skrajšane firme, zastopnikov
in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5111358
Firma:  SAVA,  gumarska  in  kemična

industrija, d.d.
Skrajšana firma: SAVA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Kranj, Škofjeloška c. 6
Osnovni kapital: 17.209,870.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
3.886,050.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vložil
2.396,120.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
1.700,610.000 SIT, udeleženci interne raz-
delitve, vložili 2.681,820.000 SIT, in udele-
ženci javne prodaje, vložili 6.545,270.000
SIT – vsi vstopili 21. 11. 1995, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Bo-
horič Janez, Kranj, Pot v Bitnje 20, razrešen
29. 11. 1995 kot v.d. glavnega direktorja in
imenovan za predsednika začasne uprave,
Vizovišek Emil, Kranj, Gorenjskega odreda
2, imenovan 29. 11. 1995 za člana začasne
uprave, Perčič Vincenc, Kranj, Tominčeva
74, imenovan 29. 11. 1995 za člana začasne
uprave in Balanč Franc, Kranj, Drolčevo
naselje 1, razrešen 29. 11. 1995 kot pod-
predsednik za finance in imenovan za člana
začasne uprave – družbo zastopata in pred-
stavljata dva člana uprave skupaj ali en član
uprave skupaj z enim prokuristom; Poneb-
šek Janez, Perčič Vinko, Koren Stanislav in
Loparnik Marija, razrešeni 29. 11. 1995.

Člani nadzornega sveta: Skumavc Bru-
no, Škarabot Andrej, Markun Branko, Že-
ner Viljem, Kalčič Miran, Odar Miroslav,
Škoberne Josip, Lončar Janko, Oman Ro-
mana, Justin Janez, Drinovec Matjaž, Fajdi-
ga Branko, Oblak Polona in Gostiša Mato,
vstopili 21. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 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; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kav-
čuka v primarni obliki; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern in kontejnerjev; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 3520 Proizvodnja železniških
in drugih tirnih vozil; 3615 Proizvodnja žim-
nic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4010 Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba
s paro in toplo vodo; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debe-

lo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje, 6312 Skladiščenje; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin 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;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje 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 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00585/00453-1996/MR z dne 26. 3. 1996.

Rg-38325

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04083 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa KAMNOSEŠTVO, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino, svetovanje in in-
ženiring, Kranj, d.o.o., sedež: Struževo 3b,
Kranj, pod vložno št.1/04385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5719968
Firma: KAMNOSEŠTVO, podjetje za

proizvodnjo, predelavo in montažo na-
ravnega kamna, d.o.o.

Sedež: Kranj, Struževo 3b
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 1411 Pri-

dobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične intšalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
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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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v 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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38326

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00210 z dne 25. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ALPINA, tovarna obutve, d.d.,
Žiri, sedež: Žiri, Žiri, pod vložno
št.1/00032/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5034728
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Star-

man Bojan, razrešen 7. 3. 1996 kot predsed-
nik uprave; zastopnik Mlinar Franc, Žiri,
Dražgoška ul. 4, imenovan 7. 3. 1996, kot
generalni direktor zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-38328

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00716 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa PGP, proizvodnja izdelkov iz
poliuretana, gume in plastike, Tržič,
d.o.o., sedež: C. Ste Marie aux Mines 5,
Tržič, pod vložno št. 1/05126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5796032
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šetinc Marija, razrešena 6. 4. 1995;
Korošec Jurij, Tržič, Begunjska c. 19, ime-
novan 7. 4. 1995 za v.d. direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-38330

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02681 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa INZAS, podjetje za proizvod-
njo elektrotehničnih, plastičnih, kovinskih
in lesnih izdelkov ter naprav, Tržič, d.o.o.,
sedež: Retnje 44, Tržič, pod vložno št.

1/00775/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5323665
Osnovni kapital: 1,846.000 SIT
Ustanovitelji: Smuk Peter, Križe, Retnje

44, vložil 923.000 SIT, ter Žepič Janez, vlo-
žil 646.100 SIT, in Žepič Tomaž, vložil
276.900 SIT, oba iz Ljubljane, Pribinova
7/II, vsi vstopili 27. 11. 1989, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-38332

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02729 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ASTRA TELEKOM, podjetje
za atensko – kabelske sisteme, elektroin-
stalacije, inženiring in trgovino, d.o.o., Ži-
rovnica, sedež: Moste 26a, Žirovnica, pod
vložno št. 1/04466/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5728045
Osnovni kapital: 2,063.000 SIT
Ustanovitelj: Bernard Roman, Žirovni-

ca, Moste 26a, vstop 3. 3. 1993, vložek
2,063.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38334

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02680 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa PETAL, proizvodnja in pro-
daja kovinskih izdelkov, Naklo, d.o.o., se-
dež: Strahinj 31, Naklo, pod vložno št.
1/00744/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5327024
Osnovni kapital: 2,280.000 SIT
Ustanovitelja: Pečnik Marija, vložila

570.000 SIT, in Pečnik Miro, vložil
1,710.000 SIT, oba iz Naklega, Strahinj 31,
vstopila 1. 12. 1989, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-38335

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00242 z dne 22. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05742/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice tujega
podjetja s temile podatki:

Matična št.: 5938783
Firma: LAINIERE DE PICARDIE SA,

Podružnica v Kranju
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Kranj, Kolodvorska 2
Ustanovitelj: Lainiere de Picardie, Pe-

ronne Cedex, 80 Buire-Courcelles (Somme),
vstop 20. 10. 1995, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štromajer Bojan, Škofja Loka, Parti-
zanska c. 44, imenovan 20. 10. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 1717 Pri-
prava in predenje drugih tekstilnih izdel-
kov; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa;
1725 Tkanje druge tekstilne preje; 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 ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom.

Rg-38337

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00261 z dne 22. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05743/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Ljubljane, spremem-
bo sedeža, firme in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5522706
Firma: ALPIMEX SL, svetovanje, in-

ženiring, trgovina, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: ALPIMEX SL, d.o.o.,

Kranj
Sedež: Kranj, Ješetova 3
Osnovni kapital: 85,950.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bila družba vpi-

sana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vl. št. 1/13380/00 z isto firmo.

Rg-38338

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02168 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa INVENTA LESCE, podjetje
za projektiranje, inženiring in trgovino,
d.o.o., sedež: Alpska 42, Lesce, pod vložno
št. 1/01591/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5436729
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljica: Urbanc Marija, Lesce,

Alpska 42, vstop 24. 10. 1990, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Urbanc Janezu, ki je bil razrešen 21. 11.
1995 kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 361 Pro-
izvodnja pohištva; 364 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 366 Druge predeloval-
ne dejavnosti, d.n.; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 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; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5170 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 specia-
liziranih prodajalnah; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
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Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-38339

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02344 z dne 22. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa STARE, podjetje za turizem,
gostinstvo in trgovino, d.o.o., Zg. Brnik,
sedež: Zg. Brnik 74, Cerklje, pod vložno
št.1/03661/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5642477
Osnovni kapital: 2,618.150 SIT
Ustanoviteljica: Stare Anica, Cerklje, Zg.

Brnik 74, vstop 3. 6. 1992, vložek 2,618.150
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38341

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03575 z dne 22. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa PGP, proizvodnja izdelkov iz
poliuretana, gume in plastike, Tržič,
d.o.o., sedež: C. Ste Marie aux Mines 5,
Tržič, pod vložno št. 1/05126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5796032
Sedež: Tržič, C. Ste Marie aux Mines 5
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1995: 2513

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-38345

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02684 z dne 22. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa SIOP ELEKTRONIKA, pod-
jetje za elektronski inženiring, Dobro po-
lje, d.o.o., sedež: Dobro polje 11b, Brezje,
pod vložno št. 1/01011/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5344239
Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanovitelja: Frantar Janez in Frantar

Ivanka, oba z Brezij, Dobro polje 11a, vsto-
pila 20. 3. 1990, vložila po 1,075.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-38346

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00321 z dne 22. 4. 1996 pri sub-

jektu vpisa VIS, družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., Jesenice, sedež: Cesta
Cirila Tavčarja 1a, Jesenice, pod vložno
št. 1/05483/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5897866
Sedež: Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja

1a
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa.

Rg-38347

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00281 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa IGMAR, razvoj in proizvod-
nja računalniško vodenih sistemov,
Kranj, d.o.o., sedež: Jelenčeva 35, Kranj,
pod vložno št. 1/01630/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
ne vloge, spremembo priimka ustanovitelji-
ce, naslova ustanoviteljice, dejavnosti, fir-
me in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5416116
Firma: IGMAR, merilno procesni si-

stemi, telekomunikacije, informatika,
Kranj, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Igor, Kranj, Je-

lenčeva 35, vstopil 27. 9. 1990, vložil
1,201.000 SIT, in Vidmar Brigita (prej Ar-
zenšek), Kranj, Jelenčeva 35, vstopila 23. 5.
1994, vložila 301.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: pro-
kuristka Vidmar Brigita, imenovana 23. 5.
1994.

Dejavnost se spremeni tako, da se briše-
jo vse dosedanje in vpiše nove: proizvodnja
in vzdrževanje opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; proizvodnja in vzdrževa-
nje inštrumentov za fizikalne in kemične
analize; trgovina na debelo in drobno z ne-
živilskimi in živilskimi proizvodi; trgovin-
ske storitve; inženiring, projektiranje, teh-
nično svetovanje; tehnični preizkusi in ana-
lize; svetovanje o računalniški strojni opre-
mi (hardware); svetovanje in opremljanje s
programsko opremo (software); tehnološke
in organizacijske storitve; računovodske in
knjigovodske storitve z davčnim svetova-
njem; finančno posredništvo; raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; telekomunikacije.

Rg-38348

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02627 z dne 19. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa JEJLAR, d.o.o., proizvodnja,
trgovina, storitve, Poljane nad Škofjo Lo-
ko, sedež: Delnice 6, Poljane nad Škofjo
Loko, pod vložno št. 1/03061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5566266
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mrak Izidor, Poljane nad

Škofjo Loko, Delnice 6, vstop 14. 1. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Celotna dejavnost družbe se odslej glasi:
kmetijska proizvodnja – od tega poljedelstvo

in živinoreja; proizvodnja žaganega lesa, le-
snih stavbnih elementov, lesne embalaže in
drugih lesnih izdelkov; cestni promet, od
tega prevoz blaga v cestnem prometu, uslu-
ge v cestnem prometu, avtomehanske stori-
tve; trgovina na debelo in drobno z vsemi
živilskimi in neživilskimi izdelki in opre-
mo; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev, opravljanje kooperacijskih
poslov in ostale neomenjene usluge (ostalo
zastopanje ter privatna praksa, razen odvet-
niških uslug); posli zunanjetrgovinskega
prometa: zunanja trgovina z živilskimi pro-
izvodi, zunanja trgovina z neživilskimi pro-
izvodi, posredovanje in zastopanje v zuna-
njetrgovinskem prometu blaga in storitev,
opravljanje kooperacijskih poslov, zastopa-
nje tujih firm in ostale poslovne usluge –
konsignacijska prodaja, zunanja trgovina z
vozili in rezervnimi deli in priborom, zuna-
nja trgovina s kmetijskimi stroji in rezervni-
mi deli, prevoz blaga v mednarodnem cest-
nem prometu; nakup, proizvodnja in proda-
ja živinske in druge živalske krme; reja,
nakup, prodaja in predelava živine, perutni-
ne in divjačine; menjalniški posli; nakup in
prodaja osebnih in tovornih vozil; gostinske
storitve nastanitve, prehrane in druge go-
stinske storitve, turistična agencija, kmečki
turizem.

Rg-38353

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02632 z dne 19. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa BIZJAK, trgovina in storitve,
d.o.o., Kranj, sedež: Predoslje 129c,
Kranj, pod vložno št. 1/04429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5812429
Sedež: Kranj, Predoslje 129c
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Franc in Bizjak Ve-

ronika, oba iz Kranja, Predoslje 129c, vsto-
pila 2. 2. 1993, vložila po 762.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-38355

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04087 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa EUROŠPED 2001, mednarod-
na špedicija, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Titov trg 3a, Škofja Loka, pod vložno št.
1/02589/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5532892
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 2231

Razmnoževanje zvočnih zapisov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.
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Rg-38358

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00282 z dne 28. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa LOT, podjetje za les, opremo in
tapetništvo, d.o.o., Zalog, sedež: Zalog št.
61, Cerklje, pod vložno št. 1/01124/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega vložka s temile podatki:

Matična št.: 5366011
Osnovni kapital: 1,612.000 SIT
Ustanovitelj: Ipavec Jože, Cerklje, Za-

log št. 61, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,612.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38359

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02504 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa KERAMO, trgovinsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., sedež: Tenetiše
48, Golnik, pod vložno št. 1/04054/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Osnovni kapital: 1,500.288 SIT
Ustanovitelj: Kepic Radovan, Golnik,

Tenetiše 48, vstop 15. 6. 1992, vložek
1,500.288 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38361

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00055 z dne 18. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05735/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930189
Firma: SPO, podjetje za upravljanje

nepremičnin, Škofja Loka, d.o.o.
Skrajšana firma: SPO, d.o.o., Škofja Lo-

ka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Blaževa 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: OBRTNIK, Podjetje za

gradbeno obrtne storitve, Škofja Loka, d.d.,
Škofja Loka, Blaževa 3, vstop 5. 1. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poljanec Franc, Škofja Loka, Virlog
24, imenovan 5. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 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;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-38362

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00138 z dne 18. 4. 1996 pod št.
vl. 1/05733/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev družbe z omejeno od-
govornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5934443
Firma: SIPAL, proizvodnja in trgovi-

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

govornostjo

Sedež: Šenčur, Beleharjeva št. 15
Osnovni kapital: 1,555.500 SIT
Ustanoviteljica: Šibila Bernarda, Porto-

rož, Seča 74a, vstop 12. 2. 1996, vložek
1,555.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šibila Bernarda, imenovana 12. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 0202
Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina

na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 5282 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; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Dru-
ge 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
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
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zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Rg-38365

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02502 z dne 17. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ALPCOM 1 ST, trgovina, turi-
zem, proizvodnja, raziskave, informacij-
ski inženiring in zastopanje, d.o.o., Viso-
ko, sedež: Visoko 131a, Visoko, pod vlož-
no št. 1/03952/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5660777
Osnovni kapital: 1,547.915 SIT
Ustanovitelji: Luskovec Andreja, Naklo,

Strahinj 101a, vložila 846.425 SIT, Lozar
Branko, Visoko 131, vložil 56.500 SIT, Star-
man Gregor, Kranj, Šorlijeva 27, vložil
178.280 SIT, Uršič Gorazd, Kranj, Parti-
zanska 4, vložil 219.475 SIT Čufar Metod,
Kranj, Struževo 38, vložil 88.650 SIT, in
Pretnar Rado, Žabnica, Šutna 81, vložil
158.585 SIT – vsi vstopili 20. 8. 1992, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Družba bo odslej opravljala naslednje
dejavnosti: trgovina na debelo in drobno z
vsemi vrstami živilskih in neživilskih pro-
izvodov in mešanega blaga; komercialni
posli; raziskava tržišča; organizacija in vo-
denje vseh vrst kooperacijskih poslov; po-
sredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; komisijski posli; posredovanje
informacij in promet z nepremičninami;
uvajanje, izvajanje, posredovanje in trže-
nje ekoloških programov; turizem, šport,
rekreacija in gostinstvo; posredovanje in-
formacij v turističnem gospodarstvu; pro-
jektiranje, razvoj, proizvodnja in montaža,
vzdrževanje, servisiranje, testiranje, posre-

dovanje, leasing in trženje lastne program-
ske, strojne in komunikacijske opreme ter
opreme drugih proizvajalcev; izvajanje in
posredovanje poslovnih storitev na finanč-
nem, računovodskem, organizacijskem,
ekonomskem, tehnološkem, informacij-
skem, kadrovskem, proizvodnem, eko-
loškem in drugih področjih; izdelava ana-
liz, elaboratov in svetovanje; uvajanje a-
plikativnih rešitev in izobraževanje; druge
informacijske storitve; raziskovalne dejav-
nosti s področja računalništva in informa-
tike ter ekologije; zastopanje domačih in
tujih pravnih in fizičnih oseb; prevoz za
lastne in tuje potrebe v cestnem prometu;
storitve rent-a-car.

Rg-38366

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02414 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa MCA, računalniški enginee-
ring, d.o.o., Bled, sedež: Za potokom 1,
Bled, pod vložno št. 1/04130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, usta-
noviteljev, osebe, pooblaščene za zastopa-
nje in dejavnosti ter povečanje kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5690099
Firma: MCA, računalniški engineering,

d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: MCA, d.o.o., Radov-

ljica
Sedež: Radovljica, Bevkova ul. 3
Osnovni kapital: 1,774.677 SIT
Ustanovitelja: Košar Tomaž in Rakovič

Robert, izstopila 19. 5. 1994; Grce Borut,
vstopil 12. 11. 1992, vložil 1,242.274 SIT,
in Žalig Grce Jelica, vstopila 19. 5. 1994,
vložila 532.403 SIT, oba iz Radovljice, Bev-
kova ul. 3, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košar Tomaž in namestnik direktorja
Rakovič Robert, razrešena 19. 5. 1994; Gr-
ce Borut, razrešen 19. 5. 1994 kot namest-
nik direktorja in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je odslej: izdelovanje,
sestavljanje, dodelava, proizvodnja, servisi-
ranje in razvoj računalnikov, računalniške
opreme, elektronskih naprav in perifernih
enot ter svetovalne storitve na tem področ-
ju; avtomatska obdelava podatkov; progra-
miranje; inženiring in svetovanje na področ-
ju programskih produktov; izvajanje stori-
tev na lastni opremi za kupce; prodaja raču-
nalniških proizvodov in storitev ter
računalniškega potrošnega materiala; lea-
sing in posojanje računalnikov, elektronskih
naprav, perifernih enot ter programske opre-
me; trgovina na debelo in drobno z neživil-
skimi proizvodi in mešanim blagom; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; dodelava (reza-
nje, pakiranje, montaža in obdelava blaga
ter drugih materialov v okviru trgovinskih
strok registrirane dejavnosti); inženiring za
notranjo opremo objektov; marketing (razi-
skava trga, ekonomska propaganda, poslov-
no tehnični know-how, komuniciranje s tr-
gom, organiziranje in izvedba reklamnih ak-
cij in sejmov); raziskave kakovosti blaga in
storitev in posredovanje rezultatov zainte-
resiranim strankam; priprava, organizacija

in vodenje projektov tržnega komunicira-
nja; zastopanje pravnih in fizičnih oseb pri
tržnem komuniciranju; posredovanje pri
prometu intelektualnih in uslužnostnih sto-
ritev; grafično in industrijsko oblikovanje;
izdajateljska in knjigotrška dejavnost; stro-
kovno izobraževanje; svetovalna dejavnost;
zunanja trgovina (uvoz-izvoz) z živilskimi
in neživilskimi proizvodi.

Rg-38367

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00312 z dne 18. 4. 1996 pri
subjektu vpisa Delavska univerza Viktor-
ja Stražišarja, Jesenice, sedež: Titova 86,
Jesenice, pod vložno št.1/01789/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086582
Odslej je dejavnost zavoda: osnovnošol-

sko izobraževanje – izvajanje osnovnega
izobraževanja odraslih po obveznem pred-
metniku in učnem načrtu za osnovno izo-
braževanje odraslih; izobraževanje za po-
trebe dela v delovnem procesu – izvajanje
programov izpopolnjevanja in usposablja-
nja: programi usposabljanja in izpopolnje-
vanja v skladu s posebnimi predpisi: pro-
grami za mentorje pripravnikov v podjetjih,
programi s področja varstva pri delu, pro-
grami s področja higienskega minimuma,
programi s področja požarne varnosti; pro-
grami izobraževanja za potrebe dela: pro-
gram usposabljanja za pomožna gostinska
dela, dela s področja gradbeništva, skladišč-
niki itd.; program za pridobitev izobrazbe –
izvajanje programa ali dela programa za pri-
dobitev izobrazbe v srednjem izobraževa-
nju, višjem ali visokem izobraževanju; izo-
braževanje na področju tujih jezikov: an-
gleščine, nemščine, italijanščine, francošči-
ne, idr., slovenskega jezika za Neslovence;
splošno izobraževanje – izvajanje izobraže-
vanja za zadovoljevanje osebnih potreb na
področju kulture, znanosti, zabave, hobi de-
javnosti in podobno v skladu z željami in
interesi občanov; program usposabljanja
mednarodni špediter.

Rg-38371

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00306 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŽIVILA KRANJ, trgovina in
gostinstvo, d.d., sedež: Cesta na Okroglo
3, Naklo, pod vložno št. 1/00299/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravo po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5241006
Sedež: Naklo, Cesta na Okroglo 3
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
1,244.290.000 SIT, in individualni delni-
čarji imetniki imenskih delnic (fizične ose-
be), udeleženci notranjega odkupa, vložili
193,970.000 SIT – vstopili 5. 12. 1994, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-38374

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00301 z dne 17. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa AVTOTRI, proizvodnja, trgo-
vina, servisiranje in avtovleka, Kranj,
d.o.o., sedež: Rupa 38, Kranj, pod vložno
št. 1/00612/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5346444
Osnovni kapital: 1,661.407 SIT
Ustanovitelji: Hafner Stanislav st., vlo-

žil 830.703,50 SIT, Hafner Stanislav ml.,
vložil 415.351,75,SIT, in Hafner Borut, vlo-
žil 415.351,75 SIT, vsi iz Kranja, Rupa 38,
vstopili 12. 12. 1989, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-38377

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00290 z dne 17. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa RADIO KRANJ, Podjetje za
informiranje in ekonomsko propagando,
d.o.o., sedež: Slovenski trg 1, Kranj, pod
vložno št. 1/00905/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5331463
Sedež: Kranj, Slovenski trg 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Col-

nar Peter, razrešen 29. 2. 1996 kot začasni
direktor; direktor Škrab Boštjan, Radovlji-
ca, Kranjska cesta 14, imenovan 29. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-38380

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02581 z dne 11. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa GRAMINO, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Breznica, sedež:
Breznica 54, Žirovnica, pod vložno št.
1/04738/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5760739
Firma: GRAMINO, storitveno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Breznica
Osnovni kapital: 1,517.800 SIT
Ustanovitelj: Graj Miran, Žirovnica,

Breznica 54, vstop 20. 4. 1993, vložek
1,517.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38382

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02528 z dne 11. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa L & L, KRANJ, d.o.o., sedež:
Tavčarjeva 5, Kranj, pod vložno
št.1/00687/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5314755
Firma: L & L, podjetje za trgovino in

turizem, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: L & L, Kranj, d.o.o.
Sedež: Kranj, Tavčarjeva 5
Ustanoviteljica: Lazar Jože, izstopil 2. 9.

1991; Lazar Dušica, Kranj, C. Staneta Ža-
garja 4, vstopila 28. 11. 1989, vložila 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lazar Jože, razrešen 2. 9. 1991, di-
rektorica Lazar Dušica, imenovana 28. 11.
1989, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-38383

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00222 z dne 10. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05727/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča prenos sedeža iz Ljubljane in
spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5895588
Firma: MAŠUK, podjetje za umetniško

ustvarjanje in poustvarjanje, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bled, Koroška 11
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri sodišču v Ljubljani pod vložno št. 1-
26269-00 z isto firmo.

Rg-38385

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00703 z dne 5. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa DS & CO., trgovsko in storitveno
podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: C. na Brdo
24, Kranj, pod vložno št. 1/05069/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev in oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5802377
Sedež: Kranj, Stara c. 27
Ustanovitelj: Slakovič Dejan, izstopil 28.

3. 1995; Zupan Urh, Kranj, Gradnikova 4,
vstopil 28. 3. 1995, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Slakovič Dejan, razrešen 28. 3. 1995;
direktor Zupan Urh, imenovan 28. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-39001

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00214 z dne 18. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05734/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5938546
Firma:  ZAVELJCINA  &  CO,  proiz-

vodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Jese-
nice

Skrajšana firma: ZAVELJCINA & CO,
d.n.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenice, Maršala Tita 63
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Zaveljcina Robert in Za-

veljcina Daniel, oba z Jesenic, Maršala Tita
63, vstopila 15. 3. 1996, vložila po 10.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Zaveljcina Robert in Zaveljcina Da-
niel, imenovana 15. 3. 1996, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2215 Drugo založništvo; 2670
Obdelava naravnega kamna; 3550 Proizvod-
nja ur; 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.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-

močkov in igrač; 4521 Splošna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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; 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; 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; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 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; 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; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
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mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

LJUBLJANA

Rg-41284

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18001 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa UKY, trgovina in usluge, d.o.o., Tr-
bovlje, Trg svobode 12, sedež: Trg svobo-
de 12, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/18146/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo firme, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5635411
Firma: GRAHEK, trgovina in usluge,

k.d., Trbovlje
Skrajšana firma: GRAHEK, k.d., Tr-

bovlje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Grahek Vilka, Trbovlje,

Trg svobode 12 in Ložina Franc, Trbovlje,
Majcenova 4, vstopila 8. 4. 1992, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1996: 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-41286

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18025 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu
vpisa CDSigns, proizvodnja, inženiring,
marketing, servis, trgovina in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Derčeva ul. 17, sedež:
Derčeva  ulica  17,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/21365/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala, spremembo se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5718759
Firma: CDS com, proizvodnja, inženi-

ring, marketing, servis, trgovina in zasto-
panje, d.o.o.

Skrajšana firma: CDS com, d.o.o.
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 11
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Pajk Bojan, Ljubljana,

Derčeva ul. 17 in Janežič Aleksander, Med-
vode, Čarmanova ul. 7, vstopila 30. 11.

1992, vložila po 1,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 23. 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 in tehnično svetova-
nje.

Rg-41287

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18030 z dne 24. 1. 1996 pri subjektu
vpisa VIRGO, trgovina in storitve, d.o.o.,
Morava št. 27, sedež: Morava 27, 1338
Kočevska Reka, pod vložno št. 1/22002/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje v d.n.o.,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5746108
Firma: VIRGO – GORNIK in družbe-

nik, trgovina in storitve, d.n.o., Morava
27

Skrajšana firma: VIRGO – GORNIK in
dr., d.n.o., Morava

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Gornik Marija in Gornik
Ivan, oba iz Kočevja, Kajuhovo naselje 15,
vstopila 3. 3. 1993, vložila po 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 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.

Rg-41288

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18032 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ABEX, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Spodnji Rudnik,
C.  II/12a,  sedež:  Spodnji  Rudnik,  C.
II/12a,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/22289/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5742587
Firma:  ABEX,  trgovina  in  storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: ABEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Bajda Agica Veronika,

vložila 418.850 SIT in Bajda Andrej, vložil
1,181.150 SIT, oba iz Ljubljane, Sp. Rud-
nik, C. II/12a, vstopila 23. 3. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-41290

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18040 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ELSI GT, elektro sistemi, d.o.o., se-
dež: Djakovičeva 8, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21298/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, uskladitev dejavnosti in spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5718031
Sedež: Ljubljana, Litostrojska 8
Osnovni kapital: 1,612.770 SIT
Ustanovitelja: Tepina Bojan, Ljubljana,

Litostrojska 8 in Grčar Janez, Ljubljana, Trg
prekomorskih brigad 9, vstopila 2. 2. 1993,
vložila po 806.386 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 29710 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
31100 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 31200 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne in-
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štalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi 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 re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravilo motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga
popravila, d.n.; 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 pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonom-
ska propaganda; 93050 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-41295

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

96/01150 z dne 23. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KONIG, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 163, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12714/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti, spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, osnovnih deležev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5498406
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Bukan Danilo, izstopil 12.

2. 1996, Vrabič Miranda, Ljubljana, Ce-
lovška c. 163, vstopila 4. 6. 1991, vložila
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vrabič Miranda, imenovana 12. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Bukan Danilo, razrešen 12. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 23. 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; 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; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-41296

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01153 z dne 11. 4. 1996 pod vložno št.
1/27724/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936225
Firma: MERTEH, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: MERTEH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Andreja Bitenca 68
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Solarovič Dragan, Ljub-

ljana, Kunaverjeva ulica 7, vstopil 28. 2.
1996 in Cigoj Zlato, Mengeš, Levčeva ulica
15, vstopil 14. 2. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Solarovič Dragan, imenovan 28. 2.
1996 in Cigoj Zlato, imenovan 14. 2. 1996,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
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strumentov in fotografske opreme; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 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; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na

drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-41297

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01156 z dne 21. 3. 1996 pri subjektu
vpisa OMNIA, poslovne in druge storitve,
d.o.o., Novi trg 26a, Kamnik, sedež: Novi
trg 26a, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/27230/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo akta o ustanovitvi, druž-
benikov in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5928214
Ustanovitelj: Omovšek Andrej, izstopil

27. 2. 1996; Komatar Anton, Kamnik, Ker-
snikova ul. 15, vstopil 27. 2. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Omovšek Andrej, razrešen 27. 2.
1996; direktor Komatar Anton, Kamnik,
Kersnikova ul. 15, imenovan 27. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-41298

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01158 z dne 22. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PRINT, podjetje za zastopanje, pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Požarnice 31,
Notranje  Gorice,  sedež:  Požarnice  31,
1357  Notranje  Gorice,  pod  vložno  št.
1/05426/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, družbenikov, os-
novnega kapitala, zastopnikov, sedeža in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5340608
Firma: PROSYSTEM PRINT, trgovi-

na, zastopanje, proizvodnja in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: PROSYSTEM PRINT,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Opekarska 11
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Novak Alojz, Notranje Go-

rice, Požarnice 31, vstopil 19. 2. 1990, vlo-
žil 1,250.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šifrar Irena, izstopila 5. 3. 1996; Rich-
ter Produktionssysteme für Druck – und,

Dunaj, Antonig 44–46, vložil 750.000 SIT
in Stuhr Adolf, Eibesbrunn, Bahngasse 7–9,
vložil 500.000 SIT, vstopila 5. 3. 1996, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Šifrar Gregor in Šifrar Irena, raz-
rešena 5. 3. 1996; zastopnika Stuhr Adolf,
Eibesbrunn, Bahngasse 7–9 in Richter Er-
nest, Dunaj, Messerschmidtgasse 34, ime-
novana 5. 3. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1996: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 22130 Izda-
janje revij in periodike; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 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; 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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51340 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52260 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
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tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 72300 Obdelava podatkov;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74200 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomska propaganda;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-41300

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01166 z dne 11. 4. 1996 pod vložno št.
1/27726/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936250
Firma: PROGRAMSKI ATELJE A &

Z, informacijski inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: PROGRAMSKI ATE-

LJE A & Z, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Cesta na postajo 56
Osnovni kapital: 1,749.260 SIT
Ustanovitelji: Bistrički Zoran, Ljublja-

na, Gorkičeva c. 16, vložil 524.778 SIT,
Kores Andrej, Ljubljana, Prijateljeva ulica
16, vložil 524.778 SIT, Škrlj Matjaž, Škof-
ljica, Babškova pot 29, Lavrica, vložil
262.389 SIT, Snoj Robert, Ljubljana, Trg
komandanta Staneta 6, vložil 262.389 SIT
in Seničar Borut, Ljubljana, Gotska ulica
13, vložil 174.926 SIT, vstopili 22. 2. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bistrički Zoran, imenovan 22. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in

druge opreme za obdelavo podatkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-41302

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01230 z dne 21. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PIO, trgovina in servis, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Jana Husa 1a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03752/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5917662
Firma: AVTOCENTER VADJUNEC,

trgovina in servis, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AVTOCENTER VA-

DJUNEC, d.o.o., Ljubljana.

Rg-41303

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01232 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa HEMIT, trgovina, proizvodnja, sto-
ritve, d.o.o., Rojčeva 9, Ljubljana, sedež:
Rojčeva 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08444/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravo sklepa Srg 14756/94 – pripo-
jitev s temile podatki:

Matična št.: 5406943
Pripojitev družbe PRVI GLASBENI

BUTIK, d.o.o., trgovina, proizvodnja, stori-
tve, zastopanje, založništvo, izobraževanje,
Ljubljana, Celovška 160, Ljubljana, vl. št.
1/24504/00, na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 27. 5. 1994.

Rg-41304

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

94/19679 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MIRA TRADE, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana-Polje,
Trbeže 1, sedež: Trbeže 1, 1260 Ljublja-
na-Polje, pod vložno št. 1/21540/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5775485
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lenko Mira, Ljubljana-

Polje, Trbeže 1, vstopila 28. 12. 1992, vlo-
žila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje
preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne
preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in do-
delava krzna, proizvodnja krznenih
izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
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ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki; 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
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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5210 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481

Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 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.; 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; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 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;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-41306

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19685 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa FIT, zasebno podjetje za finančne
storitve in svetovanje, informatiko ter tr-
govino, d.o.o., sedež: Marinkov trg 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/06879/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti, spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5366780
Firma: FIT, zasebno podjetje za finanč-

ne storitve in svetovanje, informatiko ter
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Rožičeva 12

Skrajšana firma: FIT, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Rožičeva 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žvipelj Elvira, Ljublja-

na, Rusjanov trg 8, vstopila 16. 4. 1990,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1996:
300 Proizvodnja pisarniških strojev in

računalnikov; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 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;
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki; 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; 652 Drugo finančno posred-
ništvo; 671 Pomožne dejavnosti v finanč-
nem posredništvu, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, raziskovanje trga in javnega
mnenja, podjetniško svetovanje, upravlja-
nje s holding družbami; 744 Ekonomska
propaganda; 745 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41309

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20055 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MEGY TRADE, trgovsko, servisno,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Ul. Vide Pregarčeve 20, sedež:
Ulica Vide Pregarčeve 20, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23611/00 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.: 5776872
Osnovni kapital: 1,523.803 SIT
Ustanovitelja: Goršič Jože, Grosuplje,

Ponova vas 28 in Goršič Mojca, Grosuplje,
Adamičeva 8, vstopila 22. 6. 1993, vložila
po 761.901,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5110 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
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prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Rg-41310

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00151 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ISC Shopping Center, družba za
ustanavljanje in upravljanje podjetij,
d.o.o., sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5860008
Ustanovitelji: ALLBET Beteiligungs und

Vermogensverwaltungsgessellschaft m.b.H,
izstop 30. 5. 1995; EUROMARKT Handel-
gesellschaft m.b.H., Salzburg, Europastr.
150, vstop 28. 12. 1994, vložek 464,610.446
SIT, odgovornost: ne odgovarja; ASPIAG
Management Aktiengesellschaft, izstop 28.
12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 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; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-41314

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01131 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu
vpisa JAKO, elektromehanika, d.o.o., Li-
tija, sedež: Bevkova 5, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/07203/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev djeavnosti ter
spremembo firme in imena ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5396506
Firma: YACCOM ZAŠČITE, podjetje

za proizvodnjo telekom naprav, d.o.o., Li-
tija

Skrajšana firma: YACCOM ZAŠČITE,
d.o.o., Litija

Ustanovitelj: Jelenc Jani, Litija, Bevko-
va 5, vstopil 24. 4. 1990, vložil 2,584.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jelenc Jani, imenovan 24. 4. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 7260
Druge računalniške dejavnosti.

Rg-41316

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01348 z dne 19. 3. 1996 pod vložno št.
1/27599/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5895995
Firma: KJB, podjetje za kovinsko pre-

delavo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: KJB, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Sojerjeva 49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kristan Jožef, Ljubljana,

Sojerjeva 49, vstopil 6. 2. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kristan Jožef, imenovan 6. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1996: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
283 Proizvodnja parnih kotlov, razen 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; 291 Proizvodnja
strojev za proizvajanje in izkoriščanje me-
hanske energije, razen motorjev za letala in
motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih na-
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prav za splošno rabo; 293 Proizvodnja kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 294 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja
drugih strojev za posebne namene; 341 Pro-
izvodnja motornih vozil; 342 Proizvodnja
karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in
polprikolic; 343 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 354 Proizvodnja motornih koles,
koles in vozil za invalide; 355 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 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; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-41321

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01906 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MONSING, montažno servisni in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška 143, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08703/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo družbenikov in firme ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5420610
Firma: IGLIČ in drugi, poslovno sve-

tovanje, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IGLIČ in drugi, d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Iglič Janko, vstopil 1. 8.

1990 in Iglič Andreja, vstopila 29. 3. 1995,
oba iz Ljubljane, Celovška 143, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Iglič Andreja, imenovana 29. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-41325

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03083 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MAOP, Računalniški inženiring,
d.o.o., sedež: Stari trg 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02136/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
zastopnika, uskladitev dejavnosti in skraj-
šano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5286778
Firma: MAOP, Računalniški inženi-

ring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MAOP, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 23,584.116,36 SIT
Ustanovitelji: Mugerle Meta, Ljubljana,

Ob Ljubljanici 56, vstopila 22. 6. 1989, vlo-
žila 7,493.333,50 SIT; Gaspari Marko, Ljub-
ljana, Trnovski pristan 6, vstopil 22. 6. 1989,
vložil 2,088.305,40 SIT; Stopar Toni, Ka-
mik, Gregorčičeva 1, vstopil 22. 6. 1989,
vložil 1,775.256,26 SIT; Strmole Franc,
Grosuplje, Adamičeva 41c, vstopil 22. 6.
1989, vložil 737.048,50 SIT; Bizjak Jurij,
Ljubljana, Puhova 16, vstopil 23. 1. 1992,
vložil 774.207,70 SIT; Mugerle Franci,
Ljubljana, Stari trg 5, vstopil 17. 5. 1994,
vložil 5,929.616 SIT; Klenovšek Ernest,
Ljubljana, Pot čez gmajno 58, vstopil 31. 5.
1994, vložil 363.355 SIT; Ilija Pavle, Dob,
Želodnik 12, vstopil 31. 5. 1994, vložil
1,119.443 SIT; Herbst Zvonimira, Ljublja-
na, Matjanova pot 11, vstopila 31. 5. 1994,
vložila 2,055.551 SIT; Hrat Srečko, Ivanč-
na Gorica, Stinča 51, vstopil 23. 5. 1995,
vložil 288.000 SIT; Pišljar Katarina, Ljub-
ljana, Ulica Vladimirja Trampuža 8, vstopi-
la 23. 5. 1995, vložila 400.000 SIT; Juvan-
čič Maja, Ljubljana, Chengudjska 10, vsto-
pila 23. 5. 1995, vložila 400.000 SIT in
Lozej Miroslav, Ljubljana, Krivec 4, vstopil
23. 5. 1995, vložil 160.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mugerle Franci, imenovan 23. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev, Mugerle Me-
ta, razrešena 23. 5. 1995 kot direktorica in
imenovana za namestnico direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 511
Posredništvo; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 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; 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 in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, tehnični preizkusi in analize; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-41327

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03762 z dne 19. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SALEN, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Črnuška 12,
sedež: Črnuška 12, 1231 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09726/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča dopolnitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5446198
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1996: 172

Tkanje tekstilij; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 295 Proizvodnja dru-
gih strojev za posebne namene; 297 Pro-
izvodnja gospodinjskih aparatov in naprav;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in ra-
čunalnikov; 311 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 315
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 321 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 322 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 323 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 335 Proizvodnja ur; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 721 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda.

Rg-41328

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04261 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  KOLINSKA,  prehrambena  indu-
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strija, d.d., sedež: Šmartinska c. 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00275/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in spremembo
statuta z dne 15. 2. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5132614
Člana nadzornega sveta: Abrahamsberg

Milan in Belingar Štefan, vstopila 30. 6.
1995; Bohinc Rado – član, izstopil 30. 6.
1995.

Rg-41331

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04649 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa Bank Austria, d.d., Ljubljana, se-
dež: Wolfova 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5446546
Osnovni kapital: 1.800,000.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik dr. Setzer Peter, razrešen 21. 9.
1995; direktor mag. dr. Suppanz Chri-
stian, Wien-Dunaj, Meidlinger Hauptstraße
7-9/II/53, imenovan 21. 9. 1995, kot član
poslovodnega organa zastopa družbo vedno
skupno z enim prokuristom ali z drugim
članom poslovodnega organa – direktorja.

Rg-41332

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04650 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa Bank Austria, d.d., Ljubljana, se-
dež: Wolfova 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5446546
Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996:

65121 Dejavnost bank; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.

Sprememba statuta je z dne 21. 9. 1995.

Rg-41333

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04706 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SMELT International, d.d., Ljub-
ljana, Vodenje investicijskih projektov,
Global Project Management, sedež: Du-
najska  cesta  160,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/08101/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5418666
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: člana

uprave Čokl Boštjan in Petek Slabe Vesna,
razrešena 20. 9. 1995; Okorn Borut, Ljub-
ljana, V Murglah 67b in Pelan Anuška, Ljub-
ljana, Trebinjska 4, imenovana 20. 9. 1995,
vsak od njiju zastopa družbo skupaj s pred-
sednikom uprave družbe, razen za pravne
posle po 18. členu statuta, kjer je potrebno
soglasje nadzornega sveta družbe, in sicer
za: nakup, prodajo in obremenitev nepre-
mičnin; ustanavljanje in ukinjanje podruž-
nic; najemanje in dajanje posojil, ki v teko-
čem poslovnem letu presegajo osnovni ka-
pital družbe; nakup in prodajo delnic; pri-
dobitev in odsvojitev poslovnih deležev
drugih kapitalskih družb.

Rg-41334

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04847 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu
vpisa LUMATIK, avtomatizacija vhodov
in trgovina, družba z omejeno odgovor-
nostjo, Ljubljana, Pretnarjeva 11, sedež:
Pretnarjeva 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05250/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5375070
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jasnič Marko, Novo mesto, Nad mli-
ni 29, imenovan 1. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-41336

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04940 z dne 25. 3. 1996 pod vložno št.
1/27624/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5918774
Firma: Orthos, Zavod za ortodontijo

in maksilofacialno ortopedijo, Ljubljana
Skrajšana firma: Orthos, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelja: Farčnik Franc Marjan in

Farčnik Martina, oba iz Ljubljane, Podjun-
ska 16a, vstopila 11. 10. 1995, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Farčnik Franc Marjan in namestnica di-
rektorja Farčnik Martina, oba imenovana 11.
10. 1995, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1996:
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 8022 Sred-
nješolsko poklicno in strokovno izobraže-
vanje; 8030 Višješolsko in visokošolsko izo-
braževanje; 8513 Zobozdravstvena dejav-
nost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-41338

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05004 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
HUAN CHENG, Podjetje za gostinstvo,
trženje in storitve, d.o.o.,Cesta Ljubljan-
ske  brigade  5,  Ljubljana,  sedež:  Cesta
Ljubljanske brigade 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26162/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5878659
Firma: HUAN CHENG, Podjetje za go-

stinstvo, trženje in storitve, d.o.o., Litij-
ska 76, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Litijska 76.

Rg-41342

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05774 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  TISKARNA  KURIR,  Ljubljana,
p.o., sedež: Parmova 39, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01913/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5270286
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Armič Janez, razrešen 13. 11. 1995;
direktor Drnovšek Drago, Zagorje ob Savi,

Partizanska ulica 3, imenovan 1. 12. 1995,
zastopa tiskarno brez omejitev, s tem da
pogodbe, ki se nanašajo na nakup in proda-
jo nepremičnin, lahko sklepa le na podlagi
predhodnega soglasja delavskega sveta.

Rg-41343

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05781 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa Veterinarski zavod ljubljanske re-
gije, p.o., sedež: Taborska c. 32, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/01967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5274362
Oseba, pooblaščena za zastopanje: dr. vet.

med. Pangerc Mihael, Ivančna Gorica, Malo
Hudo 8, imenovan 29. 6. 1995, zastopa za-
vod brez omejitev kot v.d. direktorja; direk-
torica Bunc Cvetka, razrešena 30. 6. 1995.

Rg-41344

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05800 z dne 23. 1. 1996 pod vložno št.
1/27325/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926327
Firma: I.M.T. – Kimla, d.n.o., posred-

ništvo in trgovina, Ljubljana, Cesta An-
dreja Bitenca 68

Skrajšana firma: I.M.T. – Kimla, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kimla Rene, Wien, Her-

nalserhauptstr. 14, vložil 1.020 SIT in Kim-
la Josef, Langenzersdorf, Haaderstr. 40, vlo-
žil 980 SIT, vstopila 5. 12. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kimla Rene, ki zastopa družbo brez ome-
jitev in prokurist Avsenik Bernarda, Ljub-
ljana, Kersnikova 3, oba imenovana 5. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1996: 511
Posredništvo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-41352

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05934 z dne 6. 2. 1996 pod vložno št.
1/27395/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926599
Firma: LIRŠIČ, d.o.o., družba za ti-

skarske in založniške storitve, V Radno
3a, Brezovica

Skrajšana firma: LIRŠIČ, d.o.o., Bre-
zovica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brezovica, V Radno 3a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lenaršič Franc, Brezovica,

V Radno 3A, vstopil 30. 11. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lenaršič Franc, imenovan 30. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 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;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov.

Rg-41353

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06170 z dne 14. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa INŠTITUT ZA BIOLOGIJO
LJUBLJANA, Karlovška 19, Ljubljana,
sedež: Karlovška 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00984/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5055784000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor, dr. Čokl Andrej, razrešen 31. 12.
1995, direktor dr. Lah Tamar, Ljubljana,
Žaucerjeva ulica 14, imenovan 1. 1. 1996,
zastopa inštitut brez omejitev.

Rg-41354

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06177 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa LITI, podjetje za zaposlovanje in
usposabljanje invalidov, sedež: Kidričeva
1, 1270 Litija, pod vložno št. 1/25617/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo akta o ustanovitvi in dopolnitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5858658
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1930 Proizvodnja obutve; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inšta-
lacije pri gradnjah; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 454 Za-
ključna gradbena dela; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo 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; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-41355

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

96/00014 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa BAYER PHARMA, tovarna farma-
cevtskih in kemičnih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 135, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00474/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5034442
Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1996: 1588

Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 2441 Proizvodnja farmacevtskih suro-
vin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih prepa-
ratov; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki.

Rg-41357

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00198 z dne 5. 2. 1996 pod vložno št.
1/27387/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5933579
Firma:  JOGAR,  d.o.o.,  podjetje  za

transport, storitve in trgovino, Šentpavel
na Dolenjskem

Skrajšana firma: JOGAR, d.o.o., Šent-
pavel na Dolenjskem

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentvid pri Stični, Šentpavel na
Dolenjskem 26

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bregar Jožefa in Bregar

Jože, oba iz Šentvida pri Stični, Šentpavel
na Dolenjskem 26, vstopila 10. 5. 1995, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bregar Jožefa, imenovana 10. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu.

Rg-41360

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

96/00270 z dne 7. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ALP, špedicija in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Leskoškova 11, sedež: Leskoškova
11,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/13649/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5545790
Firma:  ALP,  špedicija  in  trgovina,

d.o.o., Ljubljana, Letališka 33
Sedež: Ljubljana, Letališka 33.

Rg-41362

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00285 z dne 27. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa M-RAM, gradbeni inženiring in
operativa, d.o.o., Ljubljana, Linhartova
13, sedež: Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12445/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

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

operativa, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 47.

Rg-41364

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00289 z dne 5. 2. 1996 pod vložno št.
1/27389/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5933706
Firma: FIŠER & FIŠER, podjetje za

posredovanje in trgovino, d.n.o., Radom-
lje

Skrajšana firma: FIŠER & FIŠER,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1235 Radomlje, Prešernova ce-
sta 21

Ustanovitelja: Fišer Marjeta, Radomlje,
Prešernova cesta 21 in Fišer Tomaž, Dom-
žale, Jesenova ulica 7, vstopila 19. 1. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fišer Marjeta, imenovana 19. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
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tovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-41365

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00304 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
JAVOR-TRGOVINA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 268,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/08761/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5418879
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bizjan Leopold, razrešen 31. 12.
1995; direktor Bizjan Zdravko, Ljubljana,
Clevelandska ulica 49, imenovan 30. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-41367

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00314 z dne 6. 2. 1996 pod vložno št.
1/27394/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932092
Firma: CBS Conmeth, poslovni siste-

mi, d.o.o.
Skrajšana firma: CBS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 11
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: CBS Conmeth Business

Systems G.m.b.H., Salzburg, Michael-Walz-
Gasse 15, vstop 17. 1. 1996, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Holbock Winfried L., Triesen, Linhten-
stein, Landstrasse 40, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokurist mag. Janko Arah, Slo-
venj Gradec, Kopališka ul. 20, imenovan
17. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 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;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi 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, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi 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
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.

Rg-41368

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00315 z dne 6. 2. 1996 pri sub-jektu
vpisa ARNE, Računalniški sistemi, d.o.o.,

sedež: Cesta v Gorice 38, 1111 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03128/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in sedeža ter dopolnitev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5327938
Ustanovitelja: Olimpio Peruško, Ljublja-

na, Ulica Žanke Erjavec 2, vložil 912.000
SIT in Dolničar Andrej, Ljubljana, Tbilisij-
ska ulica 48, vložil 304.000 SIT, vstopila
19. 11. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4531 Električne in-
štalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6420 Tele-
komunikacije; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-41371

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00321 z dne 27. 2. 1996 pod vložno št.
1/27485/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932122
Firma: DORING, inženiring, trgovina

in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DORING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rimska 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Genna Michele, Trst, Via

Monte Bello 33, Bertoldi Piero, Trst, Via
Dei Moreri 11/I, Vodičar Doroteja, Ljublja-
na, Gotska 16 in Švegović Ivan, Ljubljana,
Opekarska 51a, vstopili 1. 6. 1995, vložili
po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Švegović Ivan in Vodičar Doroteja,
imenovana 1. 6. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5244 Trgovina na drob-
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no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 6312 Skladiščenje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41373

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00334 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
TRAIDING, trgovina na debelo in drob-
no, uvoz-izvoz, d.o.o., Vrhnika, sedež: Sta-
ra cesta 6, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/02744/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5299420
Firma: TRAIDING, d.o.o., trgovina in

storitve
Skrajšana  firma:  TRAIDING,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Celovška 34
Osnovni kapital: 3,008.400 SIT
Ustanovitelj: Avtoimpex, d.o.o., Ljublja-

na, Celovška 15, vstop 4. 1. 1996, vložek
3,008.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gornik Janez, izstopil 4. 1. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gornik Janez, razrešen 4. 1. 1996,
Dostal Zalar Metka, imenovana 4. 1. 1996
za v. d. direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih 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 motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo mo-
tornih koles; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-

delki; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41375

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00355 z dne 21. 3. 1996 pod vložno št.
1/27618/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932203
Firma: ERICSSON, trgovanje s teleko-

munikacijskimi  sistemi  in  proizvodi,
d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Telefonaktiebolaget LM

Ericsson, Stocholm, S-126 25 Stockholm,
vstop 18. 1. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Velkavrh Jernej, Ljubljana, Bolgar-
ska ulica 8, imenovan 18. 1. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da sklepa posle nabave
proizvodov in materiala za prodajo do viši-
ne tolarske protivrednosti 1.000.000 SEK
(švedskih kron), da sklepa posle nakupa os-
novnih sredstev do zneska tolarske proti-
vrednosti 100.000 SEK (švedskih kron), da
odobrava stroške do višine tolarske proti-
vrednosti 100.000 SEK (švedskih kron), da
sklepa posle prodaje do višine tolarske pro-
tivrednosti 5.000.000 SEK (švedskih kron),
posle nad temi zneski pa le s predhodnim
pisanim soglasjem ustanovitelja ali njego-
vega pooblaščenega predstavnika.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2852 Splošna mehanična dela;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezrače-
valnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme 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; 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 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 4010 Oskrba z elektriko; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inšta-
lacije pri gradnjah; 4531 Električne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 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; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5270 Popravila
izdelkov široke porabe; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 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, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-41380

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00396 z dne 12. 3. 1996 pod vložno št.
1/27547/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932297
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Firma: TRADING ALPMETAL, pod-
jetje za trgovino, zastopanje in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TRADING ALPME-
TAL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trebinjska 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Braton Marko in Braton

Silva, oba iz Ljubljane, Trebinjska 1, vsto-
pila 19. 1. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornos: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bratun Marko, imenovan 19. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1996: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, 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 določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 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; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-41381

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00400 z dne 28. 3. 1996 pod vložno št.
1/27658/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932327
Firma: LOCATOR, inženiring, proiz-

vodnja in zastopanje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Živec Viktor, Ljubljana,

Kolarjeva 14, vstopil 18. 1. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Živec Viktor, imenovan 18. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil
za hišne živali; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 4521 Splošna
gradbena 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; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, teh-
nični preizkusi in analize.

Rg-41382

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00410 z dne 23. 3. 1996 pri subjektu
vpisa NOKUS, proizvodnja in trgovina,

d.o.o., Vrhnika, sedež: Cesta na barje 2,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/10653/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, zastopnika in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5468337
Ustanovitelji: Novak Barbara, Vrhnika,

Robova cesta 50, vstopila 29. 1. 1991, No-
vak Jana, Vrhnika, Kotnikova cesta 18, vsto-
pila 6. 3. 1995 in Gutnik Peter, Vrhnika,
Betajnova 15, vstopil 22. 1. 1996, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Barbara, razrešena 22. 1.
1996; direktor Novak Peter, Vrhnika, Kot-
nikova cesta 18, imenovan 22. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-41383

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00422 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu
vpisa LENCO, d.o.o., Ljubljana, podjetje
za marketing, storitve in inženiring, se-
dež: Bilečanska ul. 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23403/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo priimka za-
stopnice in družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5781680
Ustanoviteljica: Waschl Luznar Alenka,

Ljubljana, Bilečanska ulica 2, vstopila 27.
5. 1994, vložila 420.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Waschl Luznar Alenka, imenova-
na 27. 5. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-41384

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00423 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu
vpisa CD-COM, Založniško trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vrhovci,
C. X/13-A, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12433/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, zastopnika,
družbene pogodbe in deležev s temile po-
datki:

Ustanovitelja: Prijatelj Anton, izstopil
16. 1. 1996; Prijatelj Tina, Ljubljana, Vr-
hovci, C. X/13-A, vstopila 10. 10. 1995,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prijatelj Anton, razrešen 16. 1. 1996;
direktorica Prijatelj Tina, imenovana 16. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-41385

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00427 z dne 14. 2. 1996 pod vložno št.
1/27573/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932408
Firma: BRIO, poslovno svetovanje in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BRIO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. borcev za

severno mejo 86
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: Gobec Velja in Gobec
Dragica, oba iz Ljubljane, Ul. borcev za
severno mejo 86, vstopila 23. 1. 1996, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gobec Velja in družbenica Gobec Dra-
gica, imenovana 23. 1. 1996, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996: 511
Posredništvo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41386

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00441 z dne 19. 3. 1996 pod vložno št.
1/27598/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932432
Firma: PROGAR INTERNATIONAL,

trgovina in zastopstva, d.o.o., Litijska ce-
sta 282, Dobrunje

Skrajšana firma: PROGAR INTERNA-
TIONAL, d.o.o., Litijska cesta 282, Do-
brunje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1261 Dobrunje, Litijska cesta
282

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Progan Bogdan, Dobrunje,

Litijska cesta 282
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Progan Bogdan, imenovan 21. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1996: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 201 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
202 Proizvodnja furnirja, vezanega in sloja-
stega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov, proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 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; 361 Proizvodnja
pohištva; 362 Kovanje kovancev, proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 371 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 372
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 454 Zaključna gradbena dela; 455 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-41390

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00483 z dne 26. 3. 1996 pod vložno št.
1/27644/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5933862
Firma: TRANSPORT DROLC, prevoz-

ništvo in trgovina, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: TRANSPORT DROLC,

d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Vrhpolje 43
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Drolc Anton, Kamnik, Vrh-
polje 43, vstopil 30. 1. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drolc Anton, imenovan 30. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-41395

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00541 z dne 14. 3. 1996 pod vložno št.
1/27572/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5934923
Firma: LUMATIK INT., d.o.o., Ljub-

ljana, avtomatizacija vhodov in trgovina
Skrajšana  firma:  LUMATIK  INT.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: LUMATIK, d.o.o., Ljub-

ljana, Pretnarjeva 11, vložil 600.000 SIT,
Pier Luigi Ferrara, Pontelongo, Via nova 9,
vložil 600.000 SIT in CFA AG, Chur, Bahn-
hofstrasse 40, vložil 300.000 SIT, vstopili
18. 1. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jasnič Marko, Novo mesto, Nad mli-
ni 29, imenovan 18. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-41396

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00543 z dne 29. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa INTERIERING, ingenering, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Mala vas 6, sedež: Mala vas 6, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, uskladitev dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5570760
Firma:  INTERIERING,  inženiring,

proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, Mala vas 6
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dimitrijević Tomislav ml., Ljublja-
na, Mala vas 6, imenovan 25. 3. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Dimi-
trijević Tomislav, razrešen 25. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska del; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41405

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00888 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TONCITY PACIFIK INVESTICI-
JE, d.o.o., sedež: Oslavijska 9, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
ležev in pooblastil zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5823897
Ustanovitelji: Zrim Jose, Willetton W.A.,

6155 Avstralija, 11. Siska Close, p.o. Box
10, vstopil 12. 11. 1993, vložil 457.500 SIT,
Kan Siew Tong, Singapore 1128, 4 Green-
wood Avenue, vstopil 12. 11. 1993, vložil
240.000 SIT, Veršič Mitja, Ljubljana, Idrij-
ska 22, vstopil 12. 11. 1993, vložil 300.000
SIT in Ong Say Yaun, Petaling Jaya, 46300
Malaysia, stan. 31. Jelan 20/11, vstopil 18.
1. 1994, vložil 502.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Veršič Mitja, ki od 6. 2. 1996 zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41406

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01027 z dne 5. 3. 1996 pri subjektu vpisa
CONTO INŽENIRING, storitve, trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Letališka 30, sedež:
Letališka 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07787/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 4631/95 – spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5403430
Firma:  CONTO,  inženiring,  storitve,

trgovina, d.o.o., Ljubljana, Letališka 30.

Rg-41408

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01040 z dne 3. 4. 1996 pod vložno št.
1/27692/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5938210
Firma: KD Laundry Tec., proizvodnja

strojev, d.o.o., Dole pri Litiji
Skrajšana  firma:  KD  Laundry  Tec.,

d.o.o., Dole priLitiji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1273 Dole pri Litiji, Dole pri

Litiji 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mantel Zlato, Litija, Par-

tizanska pot 3 A, vložil 735.000 SIT in KD
Kleindienst GmbH, Augsburg, Wasserturn-
strasse 51, vložil 765.000 SIT, vstopila 2. 2.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mantel Zlato, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokurist Mueller Erwin, Bo-
bingen, Am Moosacker 25, imenovana 2. 2.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1996: 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-41410

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01048 z dne 19. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SKALAR, družba za trgovino, za-
stopanje in inženiring, d.o.o., Medvode,
Bizantova 18a, sedež: Bizantova 18a, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/22822/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenikov, zastopnikov in pogod-
be o ustanovitvi ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5775906
Firma: SKALAR, trgovina, zastopanje

in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SKALAR, d.o.o.
Ustanovitelja: Zupančič Dušica, vstopila

30. 4. 1993 in Zupančič Ferdo, vstopil 15. 1.
1996, oba iz Medvod, Bizantova c. 18a, vlo-
žila po 750.000,18 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zupančič Dušica, razrešena 15. 1.
1996, direktor Zupančič Ferdo, imenovan
15. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
142 Pridobivanje peska in gline; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 221 Založniš-
tvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2810 Proizvod-
nja gradbenih kovinskih izdelkov; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
291 Proizvodnja strojev za proizvajanje in
izkoriščanje mehanske energije, razen mo-
torjev za letala in motorna vozila; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 342
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6312
Skladiščenje; 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda;
74831 Prevajanje; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje.

Rg-41414

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01078 z dne 29. 3. 1996 pod vložno št.
1/27667/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5938236
Firma: JAMBO, trgovina in proizvod-

nja, d.o.o.
Skrajšana firma: JAMBO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Bakovnik 5/č
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prezelj Parida in Prezelj

Branimir, oba iz Kamnika, Andreja Smolni-
karja 9, vstopila 1. 3. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prezelj Parida, imenovan 1. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tek-

stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna, proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravilo motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, 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; 5120 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 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 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 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 opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.;
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55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-41415

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01079 z dne 26. 3. 1996 pod vložno št.
1/27640/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5938244
Firma: MUC TRADE, transport, trgo-

vina, računovodstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MUC TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1312 Videm-Dobrepolje, Kom-

polje 83
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tekavčič Terezija in Te-

kavčič Jože, oba iz Vidma Dobrepolje,
Kompolje 83, vstopila 29. 2. 1996, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Tekavčič Terezija in Tekavčič Jože,
imenovana 29. 2. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 012 Živino-
reja; 013 Mešano kmetijstvo; 014 Storitve
za rastlinsko pridelavo in živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 015 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 020 Gozdarstvo
in gozdarske storitve; 050 Ribištvo, ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1510 Proizvodnja,
predelava in konzerviranje mesa in pro-
izvodnja mesnih izdelkov; 152 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-

kov; 153 Predelava in konzerviranje sadja
in vrtnin; 154 Proizvodnja rastlinskih in ži-
valskih olj in maščob; 155 Predelava mleka
in proizvodnja mlečnih izdelkov; 158 Pro-
izvodnja drugih živil; 159 Proizvodnja pi-
jač; 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 175 Proizvodnja drugih teksti-
lij; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 182 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živi-
mi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 601 Železniški promet; 602 Drug
kopenski promet; 611 Pomorski 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; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 926 Šport-
na dejavnost; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-41417

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01082 z dne 25. 3. 1996 pod vložno št.
1/27622/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936039
Firma: GAMBRO – Dializni centri in

zdravstvene storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GAMBRO – Dializni

centri, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: HSOPAL DASCO S.p.a.,

Medolla (MO), Via Modenese 30, vstop 23.
2. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor dr. Ročak Rudolf, Ljubljana, Brilejeva
4, ki zastopa družbo brez omejitev in proku-
rist Paolo Greco, Bologna, Via delle Rose
36, imenovana 23. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-41418

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01087 z dne 3. 4. 1996 pod vložno št.
1/27690/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936055
Firma: HOLIDAYTURIST, turistična

agencija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HOLIDAYTURIST,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 005
Osnovni kapital: 1,531.708 SIT
Ustanoviteljica: Pantič Biljana, Ljublja-

na, Jakčeva ulica 40, vstopila 4. 3. 1996,
vložila 1,531.708 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pantič Biljana, imenovana 4. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravi-
lo motornih koles; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 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.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60240 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 72200 Svetovanje in oskrba
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z računalniškimi programi; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomska propaganda; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikarskih
salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-41420

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01093 z dne 26. 3. 1996 pod vložno št.
1/27639/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5938287
Firma: Golf Arboretum, športno trže-

nje, gostinstvo, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: Golf Arboretum, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Volčji potok 3a
Osnovni kapital: 152,578.147 SIT
Ustanovitelji: ROD, d.o.o., Radomlje,

Gostičeva 85, vstop 27. 2. 1996, vložek
38,338.163 SIT; ARBORETUM NOVA,
d.o.o., Radomlje, Volčji potok 3a, vstop 27.
2. 1996, vložek 21,420.000 SIT; LB HIBO,
d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, vstop 27.
2. 1996, vložek 21,420.000 SIT; SKB
INVESTICIJSKO PODJETJE, d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenska 56, vstop 27. 2. 1996, vlo-
žek 21,420.000 SIT; RAZVOJNI ZAVOD,
d.d., Domžale, Ljubljanska c. 76, vstop 27.
2. 1996, vložek 10,710.000 SIT; GOLF
KLUB ARBORETUM, Radomlje, Vočji po-
tok 3/a, vstop 27. 2. 1996, vložek 7,628.900
SIT; URKO, d.o.o., Kamnik, Fužine 9, vstop
27. 2. 1996, vložek 8,840.000 SIT;
POLCOM, d.o.o., Domžale, Ljubljanska 47,
vstop 27. 2. 1996, vložek 3,060.000 SIT;
RUBEN, d.o.o., Prevoje, Krivica 40, vstop
27. 2. 1996, vložek 6,438.900 SIT; dr. Dem-
šak Marko, Ljubljana, Linhartova 15, vsto-
pil 17. 8. 1995, vložil 1,190.000 SIT; dr.
Vidic Irena, Ljubljana, Ul. Gubčeve brigade
55, vstopila 17. 8. 1995, vložila 1,190.000
SIT; dr. Pohor Jurij, Ljubljana, Pod vrbami
25, vstopil 17. 8. 1995, vložil 1,190.000
SIT; Temov Emilija, Ljubljana, Ul. bratov
Komel 1, vstopila 17. 8. 1995, vložila
1,190.000 SIT; dr. Lobnik Franc, Ljubljana,
Ziherlova 4, vstopil 17. 8. 1995, vložil
1,190.000 SIT; Poljanšek Leopold, Ljublja-
na, Mašera-Spasičeva 5, vstopil 17. 8. 1995,
vložek 1,190.000 SIT; Rozman Marko,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 21, vstopil
17. 8. 1995, vložil 4,972.184 SIT in Prosen
Iztok, Ljubljana, Pot k ribniku 1, vstopil 17.
8. 1995, vložil 1,190.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ocepek Aleš, Radomlje, Gostičeva
85, imenovan 27. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov.

Rg-41422

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01102 z dne 21. 3. 1996 pod vložno št.
1/27615/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5938295
Firma: BURGOX, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: BURGOX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Glavarjeva 43
Osnovni kapital: 2,310.000 SIT
Ustanovitelji: Burger Peter, Burger Ana-

Nuška in Burger Peter, vsi iz Komende, Mo-
ste 100, vstopili 15. 2. 1996, vložili po
770.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Burger Ana-Nuška ter zastopnika
Burger Peter in Burger Peter, imenovan 15.
2. 1996, zastopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1996: 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; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1562 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144

Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
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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.

Rg-41423

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01103 z dne 23. 3. 1996 pri subjektu
vpisa K & H – FINANCE, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Titova 38, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04024/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, sedeža in zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti ter skrajšano firmo s temile
podatki:

Matična št.: 5315310
Skrajšana firma: K & H – FINANCE,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Celovška cesta 136
Osnovni kapital: 1,501.500 SIT
Ustanovitelj: Pintar Marjan, Zagorje ob

Savi, Okrogarjeva kolonija 29, vstopil 11.
2. 1994, vložil 1,501.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1996: 0125
Reja drugih živali; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-41426

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01120 z dne 20. 3. 1996 pod vložno št.
1/27608/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936128
Firma: ARK, mednarodno posredova-

nje blaga in storitev, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ARK, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Štefanova 1/IV
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Medvedšek Ladislao, Ljub-

ljana, Rožna dolina C. XVII, št. 9, vstopil 1.
3. 1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Medvešek Ladislao, imenovan 1. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 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; 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;
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 specia-
liziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-41429

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01236 z dne 21. 3. 1996 pod vložno št.
1/27619/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936411
Firma: TRGOVINA ILIČ & Co., trgo-

vina in storitve, d.n.o., Ljubljana, Blasov
breg 25

Skrajšana firma: TRGOVINA ILIČ &
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Blasov breg 25
Ustanovitelja: Vasič Petra, Ljubljana,

Blasov breg 25 in Ilič Milutin, Donji Lo-
kanj, vstopila 10. 3. 1996, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Vasič Petra, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokurist Ilič Milutin, imenova-
na 10. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1996: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s

cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Rg-41430

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01267 z dne 29. 4. 1996 pod vložno št.
1/27835/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936527
Firma: K.I.X, proizvodnja, usluge in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: K.I.X, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Mlinska pot 5
Osnovni kapital: 2,244.955 SIT
Ustanoviteljica: Ozimek Majda, Ljublja-

na, Mlinska pot 5, vstopila 28. 2. 1996, vlo-
žila 2,244.955 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ozimek Majda, imenovana 28. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 2110
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo 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 video za-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, ra-
zen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3410 Proizvodnja motor-
nih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vo-
zila, proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
premo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8010 Predšolska vzgoja
in osnovnošolsko izobraževanje; 80101 De-
javnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 80103 Dejavnost zavodov za izobraže-
vanje otrok z motnjami v razvoju; 8041 De-
javnost vozniških šol; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926
Športna dejavnost; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikarskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-41434

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01341 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa CLAIR, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Dunajska 47, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21314/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 571669
Sedež: 1117 Ljubljana, Dražgoška 19.

Rg-41435

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01348 z dne 11. 4. 1996 pod vložno št.
1/27727/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936713
Firma: VIVECO, družba za posredo-

vanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VIVECO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Kolodvorska

20/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Lužar Vesna, Ljubljana,

Tržaška 115 in Slavec Vida, Pivka, Selce
18, vstopili 11. 3. 1996, vložili po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lužar Vesna, imenovana 11. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet;
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6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41437

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01371 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
MANTINY, trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27513/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5935202
Firma: AZ-PLAST, podjetje za trgovi-

no in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: AZ-PLAST, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andreja

Bitenca 68
Ustanovitelja: Zajc Andrej, izstopil 15.

3. 1996; Klampfer Zlatko, Ljubljana, Tre-
binjska 11 in Gantar Aleš, Ljubljana, Marti-
na Krpana 3, vstopila 15. 3. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajc Andrej, razrešen 15. 3. 1996; direk-
tor Klampfer Zlatko in zastopnik Gantar
Aleš, imenovana 25. 3. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 4. 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; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debe-
lo.

Rg-41438

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01383 z dne 11. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ABBASI, trgovina, d.o.o., sedež: Za-
družna 9, 1218 Komenda, pod vložno št.
1/27253/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo poslovnega deleža, direk-
torja in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5928443
Ustanovitelja: Hadjiabbasi Abdolhamid,

vstopil 7. 12. 1995, vložil 780.000 SIT in
Zoya Golidjani Moghaddam, vstopil 19. 3.
1996, vložil 150.000 SIT, oba iz Teherana,
Bazar Seraje Rohanino 1 in 2, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zoya Golidjani Moghaddam, imeno-
van 19. 3. 1996, zastopa družbo kolektivno
z drugim direktorjem ali prokuristom.

Rg-41439

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01386 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa I2S, Inženiring informacijskih si-
stemov, d.o.o. Ljubljana, sedež: Zoisova
8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21404/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika, sedeža in za-

stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5747830
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelj: Sotošek Iztok, izstop 26. 2.

1996; Sotošek Irena, Ljubljana, Ježa 47, vlo-
žek 5,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Soto-
šek Iztok, razrešen 1. 3. 1996 kot direktor in
imenovan za zastopnika ter Sotošek Irena,
razrešena 1. 3. 1996 kot namestnica direk-
torja in imenovana za direktorico, oba iz
Ljubljane, Ježa 47, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih 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; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6711 Storitve finančni trgov; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-41440

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01426 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa INCOMM, Export-import, trgovsko
in storitveno, d.o.o., sedež: Blatnica 10,
IOC Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/06974/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 5367298
Firma: INCOMM, Export-import, tr-

govsko in storitveno, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INCOM, d.o.o., Ljub-

ljana.

Rg-41444

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01545 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
SHELL SLOVENIJA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 156,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25008/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo pooblastil prokurista s temile po-
datki:

Matična št.: 5823749
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ogrin

Bernardka, Dobrova, Šujica 57, ki od 19. 1.
1994 kot prokuristka zastopa družbo le sku-
paj z drugima dvema prokuristoma.

Rg-41445
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Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01572 z dne 11. 4. 1996 pod vložno št.
1/27722/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940494
Firma: ABS Center, trgovina, d.o.o.,

Ljubljana, Zaloška c. 159
Skrajšana firma: ABS Center, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška c. 159
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sobočan Stanislava, Ljub-

ljana, Klemenova ul. 126 in Fašun Andrej,
Ljubljana, Mazijeva ul. 5, vstopila 29. 3.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Sobočan Stanislava in namestnik di-
rektorja Fašun Andrej, imenovan 29. 3.
1996, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996: 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; 292 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 451 Pripravljalna de-
la na gradbiščih; 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; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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 popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-

vi; 511 Posredništvo; 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.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5212 Trgo-
vina 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov

v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 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; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 921 Filmska in videodejavnost; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9260 Športna
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-41446

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01573 z dne 11. 4. 1996 pod vložno št.
1/27721/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940508
Firma: SOL ADRIATIC, proizvodnja

in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SOL ADRIATIC,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bežigrad 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tomšič Marko, Ljubljana,

Jamova 64, vstopil 30. 5. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomšič Marko, imenovan 30. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4531 Električne in-
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štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 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; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5146 Trgo-
vina 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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-

javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve.

Rg-41447

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01593 z dne 11. 4. 1996 pod vložno št.
1/27730/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5938937
Firma: KAN-MM, d.o.o., trgovina-po-

sredništvo-marketing, Kočevje
Skrajšana firma: KAN-MM, d.o.o., Ko-

čevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Rožna ul. 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Miklič Miran, Kočevje,

Reška c. 11, vstopil 22. 3. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miklič Miran, imenovan 22. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0130
Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinore-
jo, razen veterinarskih storitev; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1531 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;

5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-41449

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01657 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa
Glasbena šola Franca Šturma Šiška-Beži-
grad, Ljubljana, sedež: Celovška 98, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01301/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 6130/95 s temile podatki:

Matična št.: 5090024000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Šoštarič Ana, Ljubljana, Bratovše-
va ploščad 28, ki od 14. 11. 1995 zastopa
šolo brez omejitev kot v.d. ravnatelja.

Rg-41450

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01982 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PFIZER INTERNATIONAL COR-
PORATION, Podružnica Ljubljana, se-
dež: WTC – Dunajska 160, 1113 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27811/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5936012
Sedež:  Ljubljana,  WTC  –  Dunajska

106.

Rg-41680

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00811 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu
vpisa STUDIO VAJEVEC, d.o.o., Ljub-
ljana, družba za produkcijo, trgovino in
storitve, sedež: Celovška 149, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev in zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
SKD s temile podatki:

Matična št.: 5749166
Firma:  STUDIO  VAJEVEC,  d.o.o.,

družba za produkcijo, trgovino in stori-
tve, Ljubljana

Ustanovitelja: Vajevec Janez, Ljubljana,
Celovška 149, vstopil 23. 3. 1993, vložil
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1,440.000 SIT in Stecher Adela, Koper, Voj-
kovo nabrežje 31a, vstopila 7. 2. 1995, vlo-
žil 160.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Stecher Adela, imenovana 27. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 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 video zapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3310 Proizvodnja me-
dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravilo motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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 zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-

tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71402 Dejavnost videotek; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 85143 Druge zdravstvene dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-41682

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04665 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu
vpisa PDI, industrijsko trženje, d.o.o., se-
dež: Depala vas 61, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/25758/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5865115
Sedež: 1234 Mengeš, Blatnica 12, Ind.

cona Trzin.

Rg-41686

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04943 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  PM  &  A,  investicijsko  podjetje,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Njegoševa  23,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25186/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ogorevc Vlado, razrešen 15. 10.
1995, direktor Racman Sergej, Brezovica
pri Ljubljani, Na pobočju 22, imenovan 16.
10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-41687

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05174 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu vpi-
sa GORJAN, trgovina in zastopstva, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Vojkova 85, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti in spremembo sedeža s temile podatki:
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Matična št.: 5543193
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 35
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 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; 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; 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; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing).

Rg-41692

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01240 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa TEMPO-T, proizvodnja, transport
& storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brile-
jeva 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16188/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5606322
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 38.

Rg-41695

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01314 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu
vpisa UNITAP, Podjetje za trgovino z me-
šanim blagom, d.o.o., Trzin, sedež: Men-
geška 47, 1234 Trzin, pod vložno št.
1/10837/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5456606
Ustanovitelja: Perne Vilma in Perne

Franc, izstopila 8. 3. 1996; Iglič Roman in
Perne Aleš, oba iz Mengša, Lukovica pri
Domžalah 66, vstopila 24. 12. 1990, vložila
po 1,829.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 013 Meša-
no kmetijstvo; 151 Proizvodnja, predelava
in konzerviranje mesa in proizvodnja me-
snih izdelkov; 152 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 153 Pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 154
Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in
maščob; 155 Predelava mleka in proizvod-
nja mlečnih izdelkov; 156 Mlinarstvo, pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 158
Proizvodnja drugih živil; 284 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 287 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov; 311 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
316 Proizvodnja druge električne opreme;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-

tornih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 511 Posredništvo; 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; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 723
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-41698

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01462 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa IC, trgovina, proizvodnja, razvoj,
d.o.o., Ljubljana, Linhartov podhod 2,
sedež: Linhartov podhod 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5291569
Firma: IC, elektronika, d.o.o.
Skrajšana firma: IC, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovodna 100.

Rg-41706

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01733 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa ASTRID, d.o.o., Ljubljana, podjetje
za storitve, trgovino in posredovanje, se-
dež: Trg oktobrske revolucije 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07333/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5394228
Sedež: 1000 Ljubljana, Brodarjev trg 2.

Rg-41707

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01739 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa ALTEC, proizvodnja, trgovina, sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
106,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/14958/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5554403
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska c. 2.

Rg-41712

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02115 z dne 14. 6. 1996 pod vložno št.
1/28033/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5943019
Firma: PAVLIHA R & R, d.o.o., raču-

nalništvo in računovodstvo
Skrajšana  firma:  PAVLIHA  R  &  R,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1270 Litija, Cesta Dušana Kve-
dra 27

Osnovni kapital: 2,125.660 SIT
Ustanovitelj: Pavliha Črtomir Borut, Li-

tija, Cesta Dušana Kvedra 27, vstop 26. 4.
1996, vložil 2,125.660 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavliha Črtomir Borut, imenovan 26.
4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-41713

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02119 z dne 23. 5. 1996 pod vložno št.
1/27914/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5944929
Firma: VRTNARSTVO LEVIČNIK &

CO., d.n.o.
Skrajšana firma: VRTNARSTVO LE-

VIČNIK & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z ncomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Podgraj-

ska c. 5, Podgrad
Ustanovitelja: Levičnik Dušan in Levič-

nik Barbara, oba iz Ljubljane-Polje, Pod-
grajska c. 5, Podgrad, vstopila 26. 4. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Levičnik Dušan in Levičnik Bar-
bara, imenovana 26. 4. 1996, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-41718

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02186 z dne 4. 6. 1996 pod vložno št.
1/27980/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5943167
Firma: M.P.N. Novak Mihael Pavel in

Mateja, podjetje za trgovino in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: M.P.N. Novak Mihael
Pavel in Mateja, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
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Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Mihael Pavel in

Novak Mateja, oba iz Preserja pri Radom-
ljah, Tovarniška ulica 27, vstopila 15. 4.
1996, vložila po 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Novak Mihael Pavel in namestnica di-
rektorja Novak Mateja, imenovana 15. 4.
1996, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1996: 203
Stavbno mizarstvo; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov, proizvodnja izdelkov iz plu-
te, slame in protja; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 361 Proizvodnja pohiš-
tva; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
452 Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 502 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgo-
vina na debelo z nekmetijskimi polizdelki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 725 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 742 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 922 Radijska
in televizijska dejavnost; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti.

Rg-41719

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02214 z dne 14. 6. 1996 pod vložno št.
1/28028/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5945178
Firma: OUR SPACE, d.o.o., družba za

informacijske tehnologije, Malnarjeva ul.
47, Ljubljana

Skrajšana firma:
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Malnarjeva ul.

47
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Jurij, Ljubljana, Mal-

narjeva 47, vstopil 26. 4. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Jurij, imenovan 26. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-

rabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 6521
Finančni zakup (leasing); 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; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje, tehnični preizkusi in ana-
lize; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-41723

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02453 z dne 14. 6. 1996 pod vložno št.
1/28018/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950082
Firma:  BYTYQI  IN  JACMENOVIĆ,

trgovina z živili, d.n.o.
Skrajšana firma: BYTYQI IN JACME-

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

odgovornostjo
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Bytyqi Rezmi, Ljubljana,

Cesta Dolomitskega odreda 26, vložil 9.000
SIT in Jacmenović Monika, Črnomelj, Uli-
ca Staneta Rozmana 3, vložila 1.000 SIT,
vstopila 14. 5. 1996, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Bytyqi Rezmi in Jacmenović Mo-
nika, imenovana 14. 5. 1996, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 153 Predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-41729

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02624 z dne 19. 6. 1996 pod vložno št.
1/28055/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950295
Firma: DVA, podjetje za oblikovanje

vizualnih komunikacij, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DVA, d.o.o., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Marka

Šlajmerja 4
Osnovni kapital: 1,675.000 SIT
Ustanovitelja: Jeraj Nada, Rečica ob Sa-

vinji, Nizka 18 in Radovan Sandi, Ljublja-
na, Podlimbarskega 25, vstopila 15. 5. 1996,
vložila po 837.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jeraj Nada, imenovana 15. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-41732

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02837 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu
vpisa GEMMA, podjetje za storitve, trgo-
vino in zastopanje, d.o.o., sedež: Bukov-
čeva 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06117/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravni sklep Srg 2263/96 – spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5353041
Sedež: 1357 Notranje Gorice, Bukov-

čeva 18.

Rg-42015

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04742 z dne 10. 5. 1996 pri subjektu
vpisa CON-PER, podjetje za svetovanje,
projektiranje, storitve in zastopanje,
d.o.o., Grič, C. VIII/1, Ribnica,  sedež:
Grič, Cesta VIII/1, 1310 Ribnica,  pod
vložno št. 1/20167/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5679516
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petek Franc, Ribnica, Grič,

Cesta VII/1, vstopil 5. 9. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
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stern, kontejnerjev, proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 285 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin, splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 291 Proizvodnja stro-
jev za proizvajanje in izkoriščanje mehan-
ske energije, razen motorjev za letala in
motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 293 Proizvodnja kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 294 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja
drugih strojev za posebne namene; 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
in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, tehnični preizkusi
in analize; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-42017

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05694 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu vpisa
GALJOT, Trgovsko podjetje na debelo
in drobno, d.o.o., Stahovica, Zagorica 8a,
sedež: Zagorica 8a, 1242 Stahovica, pod
vložno št. 1/04773/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5334071
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Galjot Franc, Stahovica,

Zagorica 8a, vstopil 26. 2. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42018

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05911 z dne 21. 3. 1995 pri subjektu
vpisa MAK-VEK, trgovina, gostinstvo,
storitve, gradbeništvo, zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, Industrijska cesta 2, sedež: In-
dustrijska cesta 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12036/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5477000
Osnovni kapital: 1,537.000 SIT
Ustanoviteljica: Blatešić Veselka, Ljub-

ljana, Petrovičeva 9, vstopila 20. 3. 1991,
vložila 1,537.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 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; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na debe-

lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
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; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 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; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 554 Točenje pijač in
napitkov; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 744 Ekonomska propaganda.

Rg-42031

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10282 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa A & B, Agencija, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 197, Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 197, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05562/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s SDK
s temile podatki:

Matična št.: 5339561
Osnovni kapital: 5,381.840 SIT
Ustanovitelja: Mulej Brigita in Mulej

Aleš, oba iz Ljubljane, Neubergerjeva 25,
vstopila 10. 2. 1990, vložila po 2,690.920
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 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;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 6022 Storitve taksistov; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-42049

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14218 z dne 27. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SITAR, podjetje za proizvodnjo gra-
fičnih izdelkov, d.o.o., sedež: Nazorjeva 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03365/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,

spremembo osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5393990
Osnovni kapital: 4,667.000 SIT
Ustanoviteljice: Blejec Hosnič Irena,

Ljubljana, Goce Delčeva 36b, Blejec Marija
Ana, Ljubljana, Goce Delčeva 38 in Blejec
Barbara, Ljubljana, Glavarjeva 20, vstopile
26. 5. 1994, vložile po 1,555.666,67 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5140 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5150 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava
podatkov; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve.

Rg-42052

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14292 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa KEMOPLAST, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Teslova 27, Ljubljana, sedež: Te-
slova 27, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02445/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s SKD
s temile podatki:

Matična št.: 5297702
Osnovni kapital: 4,280.000 SIT
Ustanovitelj: Zavašnik Janko, Ljubljana,

Teslova ulica 27, vstop 27. 10. 1989, vložek
4,280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
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Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas.

Rg-42066

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16695 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BIOWAY, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., 1000 Ljubljana, Slomškova 3, se-
dež: Slomškova 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24776/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5885132
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Toplak Samo, Ljubljana,

Slomškova 3, vstopil 3. 5. 1993, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1520 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafinira-
nega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1585 Proizvodnja testenin; 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentira-
nih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 1600 Pro-
izvodnja tobačnih izdelkov; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1930 Proizvodnja obutve; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papir-
ne in kartonske embalaže; 2122 Proizvod-
nja gospodinjskih, higienskih in toaletnih
potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;

2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2441 Proizvodnja farmacevt-
skih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevt-
skih preparatov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih
olj; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 3530 Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska del; 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 opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;

5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 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; 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, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, 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 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
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drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno
posredništvo; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 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
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,

d.n.; 9131 Dejavnost verskih organizacij;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikarskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-42100

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20081 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SECLOC, družba za inženiring na
področju industrijskih objektov, elek-
tronskih in varnostnih sistemov, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Rimska 24, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, firme, sedeža, usta-
noviteljev in deležev ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5299268
Firma: SECLOC, družba za inženiring

na področju industrijskih objektov, elek-
tronskih in varnostnih sistemov, Ljublja-
na, Dunajska 156 – WTC stolp

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156,
WTC stolp

Osnovni kapital: 1,882.000 SIT
Ustanovitelj: Silič Srdjan, Ljubljana, Šti-

hova ulica 2, vstopil 10. 5. 1990, vložil
1,882.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Saje Majda, izstopila 29. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1996: 511
Posredništvo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 512 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi surovinami in živimi žival-
mi; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7230 Obde-
lava podatkov; 731 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;

7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-42115

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01241 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu
vpisa ANVINA, d.o.o., proizvodnja, stori-
tve, trženje, sedež: Cankarjev trg 6, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/25129/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5830141
Osnovni kapital: 1,636.340 SIT
Ustanovitelj: Trček Vinko, Rovte, Pet-

kovec 54, vstopil 17. 12. 1993, vložil
1,636.340 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 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.; 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.; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska del; 4521 Splošna
gradbena 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; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
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industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 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 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; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
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.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-42120

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20110 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MI soft, d.o.o., računalniški inženi-
ring, Ljubljana, Ljubeljska 25, sedež: Lju-
beljska 25, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03753/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5793785
Osnovni kapital: 1,533.875 SIT
Ustanovitelja: Liberšak Matjaž, Ljublja-

na, Ljubeljska 25, vstopil 16. 12. 1989 in
Klančar Igor, Cerknica, Partizanska 14,
vstopil 23. 3. 1994, vložila po 766.937,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-42153

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01092 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu
vpisa AB & MZ, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, turizem in gostinstvo,
Zagorje, Podvine 25b, sedež: Podvine 25b,
1410 Zagorje, pod vložno št. 1/19534/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5656427
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Brvar Alojz, Trbovlje,

Sallaumines 10a in Zupančič Mihael, Tr-

bovlje, C. oktobrske revolucije 11a, vstopi-
la 19. 8. 1992, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-42159

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00377 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu
vpisa SRC COMPUTERS, računalniški
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116,
sedež: Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07266/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev in osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5385865
Firma: SRC COMPUTERS, računal-

niški inženiring, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 20,955.384,45 SIT
Ustanovitelji: SRC, Ljubljana, Tržaška

cesta 116, vstopil 14. 5. 1990, vložil
5,164.925,08 SIT, COLORINVEST, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta v mestni log 55, vstopil 14.
5. 1990, vložil 2,568.008,74 SIT, Žerko
Ivan, Mengeš, Mlakarjeva 44, vstopil 14. 5.
1990, vložil 4,188.200,63 SIT, Kikelj Boris,
Ljubljana, Tržaška 41, vstopil 14. 5. 1990,
vložil 3,871.382,38 SIT, Kavčič Matjaž,
Polhov Gradec 132, vstopil 14. 5. 1990, vlo-
žil 222.231,53 SIT, Kikelj Miro, Ljubljana,
Tržaška 41, vstopil 14. 5. 1990, vložil
733.422,53 SIT, Bilobrk Neven, Ljubljana,
Bratov Babnik 24, vstopil 6. 6. 1994, vložil
444.463,13 SIT, Stopar Vili, Postojna, Pod
kolodvorom 4a, vstopil 27. 6. 1994, vložil
222.231,77 SIT, Dobrovoljc Janez, Brezo-
vica pri Ljubljani, Tržaška cesta 454, vložil
222.231,57 SIT, Merčun Milan, Ljubljana,
Jazbečeva pot 9, vstopil 14. 5. 1990, vložil
144.038,95 SIT, Šamec Slavko, Ljubljana,
Peričeva 7, vstopil 14. 5. 1990, vložil
72.019,48 SIT, Klarič Marija, Ljubljana,
Hradetskega 10a, vstopila 14. 5. 1990, vlo-
žila 144.038,98 SIT, Trbižan Marjan, Nova
Gorica-Solkan, Med ogradami 27, vstopil
14. 5. 1990, vložil 144.038,88 SIT, Jerebic
Rihard, Bistrica pri Tržiču, C. 4. julija 59,
vstopil 27. 10. 1994, vložil 1,977.070,80
SIT, Skočir Erih, Ljubljana, Tbilisijska uli-
ca 44, vstopil 27. 10. 1994, vložil 209.270
SIT, Škrabe Jože, Izlake, Orehovica 21,
vstopil 27. 10. 1994, vložil 209.270 SIT,
Žerko Ada, Trbovlje, Gimnazijska cesta 15f,
vstopila 27. 10. 1994, vložila 209.270 SIT
in Brlečič Andrej, Ljubljana, Črna vas 87,
vstopil 27. 10. 1994, vložil 209.270 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo; Gruden Bošt-
jan, izstopil 6. 6. 1994 in Hrovat Stane,
izstopil 27. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 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 video zapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3320 Proizvodnja me-

rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 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; 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; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
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; 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; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
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gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-42160

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03169 z dne 2. 7. 1996 pod vložno št.
1/28098/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952417
Firma: ARA INTERNATIONAL, Tu-

rizem in založništvo, d.o.o., Šmartinska
10, 1000 Ljubljana

Skrajšana firma: ARA INTERNATIO-
NAL, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vetrovec Jože, Ljubljana,

Cigaletova 5, vložil 765.000 SIT, Zorko Ro-
ter, Ljubljana, Koroška 12, vložil 375.000
SIT in Urbanija Branko, Ljubljana, Milke
Kerinove 5, vložil 360.000 SIT – vstopili 6.
3. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Vetrovec Jože, ki zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja in prokurist
Zorko Roter, imenovan 6. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 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; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7480 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti.

Rg-42161

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01887 z dne 17. 6. 1996 pri subjektu
vpisa A FORM, podjetje za opravljanje
storitev reklame in ekonomske propagan-
de, posredovanje, marketinga in trgovi-
ne, d.o.o., Cankarjeva 10, Ljubljana, se-
dež: Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03585/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5394295
Ustanovitelja: Upelj Bojan, Ljubljana,

Snebersko nabrežje 33, vstopil 16. 10. 1989
in Gregorič Maja, Ljubljana, Črtomirova ul.
22, vstopila 4. 4. 1996, vložila po 800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 517 Druga trgovina na de-
belo; 744 Ekonomska propaganda; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-42162

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01927 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa
DOJO ANČNIK & Co., d.n.o., podjetje
za šport in rekreacijo, Ljubljana, Pot
v smrečje 3, sedež: Pot v smrečje 3,
1231  Ljubljana-Črnuče,  pod  vložno  št.
1/13367/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5522200
Firma: DOJO ANČNIK & Co., d.n.o.,

podjetje za šport in rekreacijo, Ljublja-
na, Pot v smrečje 9

Sedež: Ljubljana-Črnuče, Pot v smreč-
je 9.

Rg-42172

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02000 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa
LESCOM, trgovsko in proizvodno pod-

jetje, d.o.o., Medvode, Spodnje Pirniče
28/c, sedež: Spodnje Pirniče 28/c, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/13636/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5540623
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Martinčič Milanu, ki je bil razre-
šen 18. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
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; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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.; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
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ska propaganda; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikarskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-42191

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02080 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ISKRA COMMERCE, Mednarod-
no trgovsko podjetje, d.o.o., Kotnikova
28, Ljubljana, sedež: Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14069/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5539714
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 13. 3. 1996, vložek 425,814.190 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42193

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02116 z dne 11. 6. 1996 pod vložno št.
1/28003/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5944872
Firma: NETWORK TWENTYONE, iz-

obraževanje in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: NETWORK TWEN-

TYONE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Lamutova 48
Osnovni kapital: 4,836.650 SIT
Ustanovitelj: Tower Hill Systems Limi-

ted p.o., London, Englad, p.o., Box 239,
vstop 29. 4. 1996, vložek 4,836.650 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Livingston Adam Thomas, Modling, Av-
strija, Park Strasse 8, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokuristka Gerčar Saša, Ljub-
ljana, Jarška cesta 43, imenovana 29. 4.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 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; 2230 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video za-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno

v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Rg-42195

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02126 z dne 10. 5. 1996 pri subjektu
vpisa  RIBARNICA  BARBA,  trgovsko
podjetje, d.o.o., Moravče, Marokova nh,
sedež: Marokova nh, 1251 Moravče, pod
vložno št. 1/19861/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5672635
Sedež: Moravče, Šlandrova 17.

Rg-42200

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02174 z dne 22. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ABE MARKETING, d.o.o., Podruž-
nica Trbovlje, sedež: Gimnazijska cesta
16, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/06859/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5382394004
Firma: Wer liefer was?, družba za po-

slovne informacije in posredovanje, d.o.o.,
Podružnica Trbovlje

Skrajšana firma: Wer liefer was?, d.o.o.,
Podružnica Trbovlje.

Rg-42207

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02430 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MIŠ, Mednarodna trgovina, špedi-
cija in kontrola blaga, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5595088
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kodrič Jurko Tanja, razrešena 6.
5. 1996, direktor Burnik Marko, Ljubljana,
Glinškova ploščad 27, imenovan 6. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, razen glede
pogodb o odsvajanju nepremičnin, osnov-
nih sredstev in kreditnih pogodb, ki jih lah-
ko sklene le na podlagi predhodnega sklepa
skupščine.

Rg-42231

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02178 z dne 29. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa TIRTUR, Turistična agencija,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Majorja Lav-
riča 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12702/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5508991
Ustanovitelji: Grošelj Valentin, Domža-

le, Pod za Bistrico 50, vstopil 1. 6. 1991,
vložil 549.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pevčevič Živorad, izstopil 10. 4. 1995;
Teržan Nataša, Ljubljana, Šišenska 2, vsto-

pila 1. 9. 1991, vložila 549.600 SIT in Ža-
berl Mojca, Ljubljana, Šišenska 23, vstopila
15. 2. 1993, vložila 400.800 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-42240

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03969 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa Agencija Fortuna, Mlakar in drugi,
posredovanje in svetovanje, d.n.o., sedež:
Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12812/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5769396
Firma: Agencija Fortuna, Paradžik in

drugi, posredovanje in svetovanje, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: Agencija Fortuna, Pa-
radžik in drugi, d.n.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Gornji trg 35
Ustanovitelja: Mlakar Nada, izstopila 19.

5. 1995; Paradžik Ivo, Ljubljana, Gornji trg
35, vstopil 19. 5. 1995, vložil 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mlakar Nada, razrešena 19. 5.
1995; Paradžik Vanja, Ljubljana, Gornji trg
35, razrešena 19. 5. 1995 kot zasotpnica in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-42259

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05350 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa GRS, d.o.o., gospodarsko, računo-
vodsko svetovanje Trbovlje, Cesta okto-
brske revolucije 14, sedež: Cesta oktobr-
ske revolucije 14, 1420 Trbovlje, pod vlož-
no št. 1/09612/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšano
firmo in sedež s temile podatki:

Matična št.: 5450381
Firma: GRS, d.o.o, gospodarsko, raču-

novodsko svetovanje, Trbovlje, Ulica 1.
junija 19

Skrajšana firma: GRS, d.o.o., Trbovlje
Sedež: Trbovlje, Ulica 1. junija 19.

Rg-42260

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05377 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu
vpisa CHANG HSING ENTERPRISE, tr-
govina, uvoz, izvoz, d.o.o., sedež: Jurčiče-
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va cesta II/15, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/26212/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5894000
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 3120

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4010 Oskrba z elek-
triko; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-42266

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00700 z dne 28. 2. 1996 pod vložno št.
1/27495/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935300
Firma: INFORTA PRO, transport in

trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INFORTA PRO, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kazić Ervin, Ljubljana,

Endliherjeva ulica 6, vstopil 6. 2. 1996, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kazić Ervin, imenovan 6. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-42269

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00921 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ASEA, podjetje za turizem, uvoz-
izvoz, svetovanje in inženiring, d.o.o., se-
dež: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13770/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5526787
Ustanoviteljici: Bortolussi Marzia, izsto-

pila 1. 2. 1996; Naglič Eva, Ljubljana, Pod
topoli 64, vstopila 9. 12. 1991, vložila
1,054.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6523 Drugo finančno posredništvo;

7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-42272

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00930 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa SCORPIO MOSTE, trgovina, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., sedež: Moste
88  A,  1218  Komenda,  pod  vložno  št.
1/26835/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5897734
Osnovni kapital: 3,830.113 SIT
Ustanovitelj: Koritnik Vid, Komenda,

Moste 88 A, vstopil 30. 3. 1995, vložil
3,080.113 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42279

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00960 z dne 15. 3. 1996 pod vložno št.
1/27591/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5930626
Firma: KRŽIČ & CO., kmetijska pre-

delava, d.n.o.
Skrajšana firma: KRŽIČ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Lesno brdo 18
Ustanovitelja: Kržič Mitja, Vrhnika, Le-

sno brdo 18 in Jesenko Suzana, Vrhnika,
Drenov grič 48, vstopila 20. 2. 1996, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Kržič Mitja in Jesenko Suzana,
imenovana 20. 2. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1531 Pre-
delava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 2441 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in

krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7482 Pakiranje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-42289

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01241 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu
vpisa GRADIS FINANCE LJUBLJANA,
družba z omejeno odgovornostjo, sedež:
Šmartinska  134a,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/12484/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.: 5497159
Osnovni kapital: 96,132.438 SIT
Ustanovitelja: Gradis, Strojno prometna

operativa, Ljubljana, izstop 25. 1. 1996;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 25. 1. 1996,
vložek 29,296.331,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-42306

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01737 z dne 10. 5. 1996 pri subjektu
vpisa GALEB-TRADE, d.o.o., zastopstvo,
trgovina na drobno in debelo, Ilovški štra-
don 23, Ljubljana, sedež: Ilovški štradon
23,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/04613/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5322405
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Jaklič Rok in zastopnik Jaklič Jože,
oba iz Ljubljane, Ilovški štradon 23, ime-
novana 1. 4. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.
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Rg-42308

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01743 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu
vpisa ALPRO, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 134b, sedež: Šmar-
tinska 134b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02637/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala ter
razširitev in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5300088
Osnovni kapital: 38,900.000 SIT
Ustanovitelja: Budihna Aleš, Ljubljana,

Bilečanska 2 in Verhovec Tomaž, Ljublja-
na, Rožna dolina, Cesta VII/16, vstopila 31.
10. 1989, vložila po 19,450.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 6522
Drugo kreditno posredništvo.

Rg -47850

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08625 z dne 18. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa TENIS KLUB KUBU VODICE,
podjetje za športno dejavnost, gostinske
storitve in trgovino, d.o.o., Pustince 46,
Vodice, sedež: Pustince 46, Vodice, pod
vložno št. 1/06695/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
osnovnega kapitala ter skrajšano firmo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5606519
Firma: TENIS KLUB KUBU VODICE,

podjetje za športno rekreativno dejav-
nost, gostinske storitve in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: TENIS KLUB KUBU
VODICE, d.o.o., Vodice

Osnovni kapital: 5,408.265 SIT
Ustanovitelj: Sovinc Brane, Vodice,

Pustnice 46, vstop 21. 2. 1990, vložek
5,408.265 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47864

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11288 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu
vpisa STUDIO R, storitve, svetovanje, po-
sredovanje, zastopstvo, trgovina, varoval-
na sredstva, inženiring, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Vrhnika, Na klancu 24,  sedež: Na klancu
24, Vrhnika, pod vložno št. 1/12039/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, firme, osnovnega ka-
pitala, ustanovitelja, zastopnika in deležev
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490391
Firma:  STUDIO R, storitve, svetova-

nje, posredovanje, zastopstvo, trgovina,
varovalna sredstva, inženiring, uvoz-iz-
voz, d.o.o.

Skrajšana firma:  STUDIO R, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.500 SIT
Ustanovitelji: Rus Jana Ivana in Rus

Franc, oba z Vrhnike, Na klancu 24, Rus
Primož in Rus Rina, oba z Vrhnike, Ob
potoku 31, vsi štirje vstopili 6. 2. 1991,
vložili po 300.500 SIT, ter Suhadolc Alojz,
Vrhnika, Ob potoku 31, vstopil 23. 5. 1994,
vložil 300.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rus Jana Ivana,  razrešena 23. 5.
1994; direktor Suhadolc Alojz, imenovan
23. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debe-
lo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 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; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7512 Dejavnost
javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na
področju zdravstva, izobraževanja, kulture
in druge; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
Druge dejavnosti.

Rg-47873

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11955 z dne 19. 6. 1996 pri subjektu
vpisa HEDERA, podjetje za zeliščne iz-
delke d.o.o., Ljubljana,  sedež: Drenov
grič 86, Vrhnika, pod vložno št. 1/08880/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5423325
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nikolčič Đorđe, Ljubljana,

Adreaševa 14, vstop 2. 10. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47879

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12250 z dne 14. 8. 1996 pod vložno št.
1/08922/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5424798002
Firma: STUDIO AMADEUS, glasbila,

glasbeni pripomočki, bižuterija, d.o.o.,
Ljubljana, podružnica Nove Fužine 47,
Ljubljana

Pravno organizacijska oblika: domača
podružnica

Sedež:  Ljubljana, Nove Fužine 47
Ustanovitelj: Studio Amadeus, d.o.o.,

Ljubljana, Nusdorferjeva 17, vstop 17. 5.
1994, odgovornost:  vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brizani Imer, Ljubljana, Nusdorfer-
jeva 17, imenovan 17. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: založniška dejavnost; gra-
fična dejavnost; reklamiranje; proizvodnja
gramofonskih plošč; zastopanje, posredo-
vanje in agencijski posli pri prometu blaga
in storitev; zastopanje in posredovanje glas-
benih skupin.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno in posredovanje pri
prodaji naslednjih proizvodov: neživilski

proizvodi; glasbila; glasbeni pripomočki; bi-
žuterija, darila, drogerija; izobraževanje na
področju glasbe; prevajanje v tuje jezike na
področju glasbe; prirejanje sejmov in raz-
stav glasbil, glasbenih pripomočkov in bi-
žuterije; proizvodnja in servisiranje glasbil
in glasbenih pripomočkov; proizvodnja bi-
žuterije; založniška dejavnost; grafična de-
javnost; reklamiranje; proizvodnja gramo-
fonskih plošč; zastopanje, posredovanje in
agencijski posli pri prometu blaga in stori-
tev; zastopanje in posredovanje glasbenih
skupin.

Rg-47880

Okrožno sodišče v Ljubljanai, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/12580 z dne 7. 8. 1996 pri subjektu
vpisa GAZELA CENTER, trgovina, za-
stopstva, posredovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Trg Ajdovščina 1, Ljubljana,  pod
vložno št. 1/14001/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5526604
Firma: GAZELA CENTER, trgovina,

zastopstva, posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: GAZELA CENTER,

d.o.o.
Osnovni kapital: 5,629.000 SIT
Ustanovitelja: Hrovatič Anton, izstop 5.

7. 1996; Bulajič Alenka, Ljubljana, Cheng-
dujska 16, vstop 10. 12. 1991, vložek
5,629.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Bulajič Alenka, imenovana 5. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Hrovatič Anton, razrešen 5. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 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; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
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Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-47882

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12735 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu
vpisa  AC-ŠPED, d.o.o. za storitve na po-
dročju prometa in svetovanja,  sedež: Al-
lendejeva  5,  Ljubljana,   pod  vložno  št.
1/25000/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5818010
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Nad-

ler Franc, Ljubljana, Kmečka pot 18, razre-
šen 1. 7. 1994 kot v.d. direktorja in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-47883

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12859 z dne 6. 6. 1996 pri subjektu vpisa
MIB, finančne in računovodske storitve,
d.o.o., Mengeš, sedež: Slomškova 13, Men-
geš, pod vložno št. 1/12378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5495865
Ustanovitelja: Jeločnik Irena, vstopila

15. 4. 1991 in Jeločnik Blaž, vstopil 20. 6.
1994, oba iz Mengša, Slomškova 13, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jeločnik Irena, razrešena 20. 6.
1994; Jeločnik Blaž, imenovan 20. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47885

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13336 z dne 7. 5. 1996 pri subjektu vpisa
KlemenS, d.o.o., trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, Gora 23c, Komen-
da, sedež: Gora 23 c, Komenda, pod vlož-
no št. 1/09764/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo ustano-
vitelja in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5452325
Firma: KlemenS SITAR & Co., d.n.o.,

trgovsko, storitveno in proizvodno pod-
jetje, Komenda, Gora 23c

Skrajšana  firma:  KlemenS  SITAR  &
Co., d.n.o., Komenda

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo.

Ustanovitelja: Sitar Klemen, vstopil 20.
11. 1990 in Sitar Jožef, vstopil 30. 6. 1994,
oba iz Komende, Gora pri Komendi 23c,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Rg-47886

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13337 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu

vpisa SEJ, podjetje za gradbeni inženi-
ring, trgovino in svetovanje, d.o.o., sedež:
Ul. v Kokovšek 73, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07508/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, ustanovitelja, deležev in
zastopnika, uskladitev dejavnosti in skraj-
šano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5397669
Firma:  SEJ,  podjetje  za  investicijski

inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Ziherlova 10

Skrajšana firma: SEJ, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Ziherlova 10
Osnovni kapital: 1,529.195 SIT
Ustanovitelji: Wostner Edvard, Ljublja-

na Črnuče, Ul. v Kokovšek 73, vložil
382.299 SIT, in Ražen Stojan, Ljubljana,
Ziherlova 10, vložil 1,146.896 SIT, vstopila
11. 5. 1990, odgovornost: ne odgovarjata;
Vivod Jože, izstopil 9. 7. 1994.

Oseba, pooblaščena  za zastopanje: di-
rektor Wostner Edvard in zastopnik Vivod
Jože, razrešena 14. 7. 1994; Ražen Stojan,
razrešen 14. 7. 1994 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 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;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-47887

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13338 z dne 7. 5. 1996 pri subjektu vpisa
BOVE, trgovsko in gostinsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot k sejmišču 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15757/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo ustanovitelja in zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5575575
Firma:  BOVE  PODOBNIK  & Co.,

d.n.o., trgovsko in gostinsko podjetje,
Ljubljana, Pot k sejmišču 9

Skrajšana firma: BOVE PODOBNIK &
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Podobnik Boris, vstopil
10. 2. 1992 in Podobnik Vera, vstopila 30.
6. 1994, oba iz Ljubljane, Pot k sejmišču 9,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Podobnik Veri, ki je bila razreše-
na 30. 6. 1994.

Rg-47888

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13438 z dne 8. 8. 1996 pri subjektu vpisa
DEKORS, podjetje za proizvodnjo in
ekonomske storitve, d.o.o., sedež: Glavar-
jeva 10, Mengeš, pod vložno št. 1/02095/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, osnovnega kapitala in na-
ziva zastopnika, skrajšano firmo, uskladitev
dejavnosti in spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5286417
Firma: DEKORS, trgovina, proizvod-

nja in druge poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DEKORS, d.o.o.
Sedež: Mengeš, Levčeva 10
Osnovni kapital: 1,936.497 SIT
Ustanovitelja: Markovčič Aleksander,

Mengeš, Glavarjeva 10, vložil 1,909.773,30
SIT in Lubej Janko, Cerklje, IV. oktobra 24,
vložil 26.723,70 SIT, vstopila 7. 6. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba pooblaščena za zastopanje: Mar-
kovčič Aleksander, razrešen 18. 7. 1994 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1996: 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 261 Proizvodnja stekla in ste-
klenih izdelkov; 262 Proizvodnja neog-
njevzdržne keramike, razen tiste za gradbe-
ništvo; proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 285 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; splošna mehanična dela; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 372 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 511 Posredniš-
tvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
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prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 631 Prekladanje, skladiščenje; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47889

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13456 z dne 13. 9. 1996 pod št. vložka
1/28249/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5860423
Firma:  MEDITRADE,  neproizvodna

družba, d.o.o., Vaduz, Podružnica Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Letališka 16
Ustanovitelj: Meditrade, Holding An-

stalt, Vaduz, vstop 8. 7. 1994, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Lipovec Anton, Ljubljana, Podlipo-
glav 19b, ki zastopa podružnico brez omeji-
tev kot njen vodja, ter zastopniki Levičar
Boris, Ljubljana, Vojkova 87, Anžlovar An-
ton, Ljubljana, Brodarjev trg 7, in Nastič
Cveto, Ljubljana, Novakova ulica 1, ki za-
stopajo družbo brez omejitev, imenovani 8.
7. 1994.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 1517 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-

delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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 in
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; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln;  6521 Finančni zakup
(leasing); 6711 Storitve finančnih trgov;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47890

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13457 z dne 19. 6. 1996 pod št. vložka
1/28057/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5860415
Firma: MEDITRADE, trgovska druž-

ba, d.o.o., Avstrija, Podružnica Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Vodovodna 100
Ustanovitelj: MEDITRADE Handelsge-

sellschaft m.b.H., Unterbergen, Unterbergen
46, vstop 8. 7. 1994, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Levičar Boris, Ljubljana, Vojkova
87, ki zastopa podružnico brez omejitev,
direktor Lipovec Anton, Ljubljana, Podli-
poglav 19b, ki zastopa podružnico brez ome-
jitev kot njen vodja, Anžlovar Anton, Ljub-
ljana, Brodarjev trg 7, ki zastopa podružni-
co brez omejitev, in Nastič Cveto, Ljublja-
na, Novakova ulica 1, ki zastopa podružnico
brez omejitev kot namestnik vodje podruž-
nice, vsi imenovani 8. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
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no opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila;  50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 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; 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;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom;  5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo;  52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina 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; 5162
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-47894

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14276 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu
vpisa CONTRADE, podjetje za svetova-
nje, inženiring, trgovino in zunanjo trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mali trg 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04236/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5320216
Ustanovitelja: Babič Drago, izstop 30. 5.

1995; Babič-Matko Lucija, Ljubljana, Mau-
rerjeva 4, vstop 21. 12. 1989, vložek
3,161.974 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47895

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14318 z dne 5. 8. 1996 pri subjektu vpisa
IBAS, Proizvodnja, storitve, uvoz-izvoz,

d.o.o., Ljubljana, sedež: Stražarjeva 38,
Ljubljana,  pod vložno št. 1/15771/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5577435
Ustanovitelja: Baznik Ida, vstopila 2. 3.

1992, vložila 750.000 SIT in Baznik Borut,
vstopil 13. 9. 1994, vložil 300.000 SIT,  oba
iz Ljubljane, Stražarjeva 38,  odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Baznik Borut, imenovan 13. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 8. 1996: 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 7230 Obdelava podatkov;
7250  Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-47899

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14371 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  NAGELJ,  trgovsko  podjetje,  go-
stinstvo in storitve, d.o.o., Domžale, Ljub-
ljanska 87, sedež: Ljubljanska 87, Dom-
žale, pod vložno št. 1/06482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5356008
Osnovni kapital: 2,006.000 SIT
Ustanovitelj: Herle Franc, Domžale, No-

va ulica 8, vstop 9. 4. 1990, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi: grafična dejavnost; založniška dejav-
nost; oblikovanje: modno, industrijsko, gra-
fično; gradbeništvo: visoka gradnja, nizka
gradnja, instalacijska in zaključna dela v
gradbeništvu; popravilo in vzdrževanje cest-
nih motornih vozil; osebne storitve in stori-
tve gospodinjstva; fizioterapija: masaža, fitt-
nes; komercialni posli; menjalniški posli;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; cvetličarstvo in vrtnarstvo; špedi-
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terska dejavnost; druge neomenjene stori-
tve – poslovne.

Dejavnost družbe je sedaj: trgovina z ži-
vilskimi proizvodi na debelo in drobno; tr-
govina z neživilskimi proizvodi na debelo
in drobno; gostinske storitve prehrane, pija-
če in namestitve; organizacijske, tehnološke
in tehnične storitve; raziskava tržišča; agen-
cijske in posredniške storitve; storitve re-
klame in propagande; prevozi v cestnem in
morskem prometu; posojanje vozil, plovil
ter opreme; predelava plastičnih mas; pro-
izvodnja tekstilnih in usnjenih izdelkov; ko-
vinsko predelovalna dejavnost;  proizvod-
nja lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz keramike in tekstila; zunanja trgovina z
neživilskimi proizvodi_ uvoz - izvoz; zuna-
nja trgovina z živilskimi proizvodi: uvoz -
izvoz; zastopanje tujih firm; grafična dejav-
nost; založniška dejavnost; oblikovanje:
modno, industrijsko, grafično; gradbeništvo:
visoka gradnja, nizka gradnja, instalacijska
in zaključna dela v gradbeništvu; popravilo
in vzdrževanje cestnih motornih vozil; oseb-
ne storitve in storitve gospodinjstva; fizio-
terapija: masaža, fittnes; komercialni posli;
menjalniški posli; ekonomske, organizacij-
ske in tehnološke storitve; cvetličarstvo in
vrtnarstvo; špediterska dejavnost; druge
neomenjene poslovne storitve.

Rg-47900

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14386 z dne 5. 8. 1996 pri subjektu vpisa
GML, podjetje za gradbeno, trgovinsko
in gostinsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana,
Celovška 269, sedež: Celovška 269, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5352738
Osnovni kapital: 1,600.042 SIT
Ustanovitelj: Grabus Husein, Travnik,

Krpeljiči 15, vstop 15. 9. 1994, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi pooblaščeni za zastopanje: Gra-
bus Mustafa, Ljubljana, Celovška 269, raz-
rešen 15. 9. 1994 kot  vršilec dolžnosti di-
rektorja in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in zastopnik Gra-
bus Husein, imenovan 15. 9. 1994, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana 5. 8. 1996: 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;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 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, kakavom, začimbami; 5141 Trgovi-
na na debelo s  tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje;  5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno  z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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; 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; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom;  52488 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in  napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnost drugih
prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-47903

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14633 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  DONTRADE  INTERNATIONAL,
podjetje za trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, Sedež: Mali trg 4, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, deležev in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5760208
Ustanovitelja: Babič Drago, izstop 30. 5.

1995; Babič-Matko Lucija, Ljubjana, Mau-
rerjeva 4, vstop 30. 5. 1995, vložek
1,692.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Babič Drago, razrešen 30. 5. 1995;
direktorica Babič-Matko Lucija, imenovana
30. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47904

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15510 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu
vpisa KER & K, zastopniške in agencij-
ske storitve, d.o.o., Poljanska 54, Ljublja-
na, sedež: Poljanska 54, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14438/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo tipa zastopnika in
priimka družbenice in zastopnice s temile
podatki:

Matična št.: 5543100
Osnovni kapital: 1,671.900 SIT
Ustanovitelji: Eržen Kerševan Tanja,

vložila 1,504.710 SIT, Kerševan Borut-
Paul, vložil 83.595 SIT in Kerševan Erik,
vložil 83.595 SIT, vsi iz Ljubljane, Poljan-
ska cesta 54, vstopili 6. 12. 1991, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba pooblaščena za zastopanje: Eržen
Kerševan Tanja, razrešena 18. 5. 1994 kot
zastopnica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47905

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15532 z dne 22. 5. 1996 pod št. vložka
1/27904/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5872898
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firma:  NEWPORT  MEDICAL  Ltd.
Dublin, Irska, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Prešernova 5
Ustanovitelj: Newport Medical Ltd. Dub-

lin, Dublin, Central Chambers, Dame Court,
vstop 28. 11. 1994, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Lupinc Jana, Brezovica pri Ljubljani,
Stara cesta 7, Dragomer, imenovana 28. 11.
1994, zastopa podružnico brez omejitev kot
njena direktorica.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1996: 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;

Rg-47916

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16520 z dne 7. 8. 1996 pri subjektu vpisa
KORONI, trgovsko in storitveno podjet-
je d.o.o., Ljubljana, sedež: Pečinska ulica
39, Ljubljana, pod vložno št. 1/22780 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo družbenika in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5752175
Firma: R FIRMA, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  R  FIRMA,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Debelak Sandi, vstopil 26.

10. 1994, vložil 1,286.620 SIT in Debelak
Boris, vstopil 20. 12. 1996, vložil 313.380
SIT, oba iz Ljubljane, Pelinska ulica 39,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Debelak Boris, imenovan 20. 12.
1993, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja.

Rg-47922

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16674 z dne 13. 6. 1996 pri subjektu
vpisa LENS, svetovanje s področja okuli-
stike, d.o.o., Celovška 108, Ljubljana, se-
dež: Celovška 108, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15907/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, preoblikovanje družbe iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustanovi-
teljev,  deležev in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5887623
Firma: RAIČ & CO - LENS, okulistič-

na oprema, računovodstvo, informatika,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: RAIČ & CO – LENS,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Raič Vanda, Ljubljana, Ce-
lovška 108, vstop 15. 1. 1992, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Brecelj Maja, izstop 20. 12.
1994; Raič Gorazd, Ljubljana, Celovška
108, vstop 20. 12. 1993, vložek 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Raič Gorazd, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-47926

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16766 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  PIP’CA,  trgovina  in  zastopstvo,
d.o.o., Škofljica, Dolenjska c. 289, sedež:
Dolenjska c. 289, Škofljica, pod vložno št.
1/15350/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572541
Osnovni kapital: 1,531.248 SIT
Ustanovitelja: Jamnik Drago, Škofljica,

Dolenjska c. 289, vstop 19. 12. 1991, vlo-
žek 1,531.248 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mrzelj Dušan, izstop 22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-47929

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
94/17889 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu
vpisa LITEC, inženiring, d.o.o. Ulica Ja-
na Husa 1a, Ljubljana, sedež: Ulica Jana
Husa  1a,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/15818/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5569133
Firma: LITEC, inženiring, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Lavričeva 4
Osnovni kapital: 2,778.400 SIT
Ustanovitelji; Erjavec Silvester, Merlak

Nataša, Modotti Walter in Da Ronco Renzo,
izstopili 27. 12. 1994; Pirnat Vanja, Ljub-
ljana, Lavričeva 4 in Potokar Iztok, Ljublja-

na, Posavskega 26, vstopila 27. 12. 1994,
vložila po 1,389.200 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Merlak Nataša in Erjavec Silvester,
razrešena 27. 12. 1994; direktor Pirnat Va-
nja, ki zastopa družbo brez omejitev, in za-
stopnik Potokar Iztok, ki zastopa družbo
brez omejitev kot pomočnik direktorja, ime-
novana 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-47933

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18048 z dne 29. 5. 1996, pri subjektu
vpisa TOPIUS, d.o.o., podjetje za zasto-
panje in storitve, Ljubljana, Cigaletova
1,  sedež:  Cigaletova  1,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/03898/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in zastopni-
ka ter uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5917654
Firma:  TOPIUS  HRIBAR  IN  CEG-

NAR, zastopanje in storitve, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: TOPIUS HRIBAR IN
CEGNAR, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Cegnar Primož, Ljublja-
na, Grablovičeva 28, vložil 980 SIT in Hri-
bar Tomaž, Ljubljana, Lončarska steza 12,
vložil 1.020 SIT, vstopila 24. 11. 1989, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Hri-
bar Tomaž, razrešen 28. 12. 1994 kot direk-
tor in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev kot poslovni poob-
laščenec,  zastopnik Cegnar Primož, ki od
28. 12. 1994 zastopa družbo brez omejitev
kot poslovni pooblaščenec in  Šega Boris,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 20, imeno-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 20 – 10. IV. 1997 Stran 1515

van 28. 12. 1994, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posne-
tih nosilcev zapisa; 366 Druge predeloval-
ne dejavnosti, d.n.; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila;  504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi žival-
mi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgo-
vina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 642 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 701 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 714 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe;  721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 744 Ekonomsko propa-
giranje; 746 Poizvedovalne dejavnosti in

varovanje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje; 921 Filmska in video de-
javnost; 922 Radijska in televizijska de-
javnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 926
Športna dejavnost; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-47934

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18073 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu
vpisa Poslovni center FIDES, podjetje za
zastopanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Za gasilskim domom 4, sedež:  Za gasil-
skim domom 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/18207/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, deležev in firme ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5718279
Firma: POSLOVNI CENTER FIDES

ŠURLAN, družba za zastopanje in trgo-
vino, k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: POSLOVNI CENTER
FIDES, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Šurlan Miloš, vstopil 6. 4.

1992, vložil 8.000 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem in Šurlan Ser-
geja, vstopila 29. 12. 1994, vložila 2.000
SIT, odgovornost;  ne odgovarja, oba iz
Ljubljane, Za gasilskim domom 4.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 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; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje.

Rg-47935

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18094 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MAVO, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Količevo 51, Domžale sedež: Količevo 51,
Domžale,  pod vložno št. 1/13968/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5535484

Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelj: Drašček Vojko, Domžale,

Količevo 51, vstop 25. 11. 1991, vložek
1,590.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47938

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18150 z dne 6. 6. 1996  pri subjektu
vpisa VJESNIK-TISK, podjetje za pro-
met blaga na veliko in malo, uvoz in iz-
voz, d.o.o., sedež: Cesta v gorice 40, Ljub-
ljana pod vložno št. 1/19264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo zastopnika s temile
podatki;

Matična št.: 56418535
Firma: VESTNIK TISK, trgovina na

debelo in drobno in distribucija, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: VESTNIK TISK, d.o.o.,
Ljubljana

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tonejec Cvetko, razrešen 13. 3. 1996,
direktor Romih Bogdan, Brežice, Mali vrh
21s, Globoko, imenovan 13. 3. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev, in Čurkovič Mijo,
Ljubljana, Ulica Željka Tonija 43, imeno-
van 19. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1996: 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi 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; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
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čarn; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 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; 6021 Drugi kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami;  7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9111 Dejavnost po-
slovnih in delodajalskih združenj.

Rg-47943

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18819 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ORAŽEM, družba za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Wol-
fova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/07796/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev in dopolnitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5399165
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 291 Pro-

izvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen strojev za
letala in motorna vozila; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 297 Pro-
izvodnja gospodinjskih aparatov in naprav;
311 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 312 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 313 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 314 Proizvodnja akumulator-
jev, primarnih členov in baterij; 315 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 316 Proizvodnja druge električ-
ne opreme; 321 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 511 Posred-
ništvo; 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; 523 Trgovina na drob-

no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
554 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni
tovorni promet; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 642 Telekomunikacije; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi;  713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem;  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; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Rg-47948

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18882 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PLAST - CONSULT, inženiring in
konsulting, d.o.o., sedež: Breg 12, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5817889
Sedež: Ljubljana, Litostrojska c. 40
Osnovni kapital: 1,685.242 SIT
Ustanovitelj: dipl. ing. Heinz Peter

Hacker, Krahenfeld, Krahenfeld 19, D-415
Tonisvorst 1, vstop 29. 6. 1993, vložek
1,685.242 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Đuranović Borislav, Ljubljana, Bro-
darjev trg 5, imenovan 17. 11. 1994, zasto-
pa in predstavlja družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;  5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 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.

Rg-47953

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18943 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MONTING, družba za trgovino in
montažo inštalacij, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Planinska c. 5,  Ljubljana, pod vložno
št. 1/02840/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5320780
Osnovni kapital: 2,002.000 SIT
Ustanovitelji: Lukač Branislav in Lapuh

Ivan, izstopila 20. 12. 1994, Lapuh Ivan,
Ljubljana, Planinska c. 5, vstopil 20. 12.
1994, vložil 2,002.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje; di-
rektor Lukač Branislav, razrešen 20. 12.
1994; direktor Lapuh Ivan, imenovan 20.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 159 Pro-
izvodnja pijač; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 171 Pripra-
va in predenje tekstilnih vlaken; 172 Tkanje
tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij; 174 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
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; 204 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodna dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 212 Proizvodnja
izdelkov iz papirja in kartona; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 455 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 501
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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; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki;  5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe;  551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 631 pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnost drugih prometnih agencij; 642 Tele-
komunikacije; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami 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; 725 Vzdrževanje
in popravila  pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 726 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;  742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje;  743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 921 Filmska in video-
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti;  927 Druge dejavnosti za sprostitev; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-47954

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18981 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa VGM, Inženiring, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 156, sedež: Dunaj-
ska 156, Ljubljana, pod vložno št.

1/07257/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5394198
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 1532

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda;
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; 1586 Predelava čaja in kave;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev;  2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2852
Splošna mehanična dela; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613  Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 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
Hidrogradnja 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; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 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; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 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;  5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
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; 5231 Dejavnost
lekarn; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 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; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij;  6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
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najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti,  povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje;  7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
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-47958

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19114 z dne 12. 6. 1996 pri subjektu
vpisa F.S., prodaja kruha in slaščic, d.o.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 2, sedež: Dalma-
tinova  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/19554/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanovitelja,
deležev, osnovnega kapitala in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5652553
Firma: F.S., prodaja kruha in slaščic,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 14,008.000 SIT
Ustanovitelji: Ada, d.o.o., izstopila 27.

12. 1994; Jenko Igor, Ljubljana, Štihova 20,
vstopil 30. 3. 1993, vložil 6,863.920 SIT,
ter Glavač Drago, Ljubljana, Metoda Miku-
ža 20, Glavač Maja, Ljubljana, Metoda Mi-
kuža 20, Grčar Jelica, Ljubljana, Cleveland-
ska 21 in Grčar Igor, Ljubljana, Cleveland-
ska 21, vstopili 27. 12. 1994, vložili po
1,786.020 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glavač Drago, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo z omejitvijo, da ne
sme brez soglasja nadzornega sveta sklepati
poslov ali sprejemati odločitev, ki se nana-
šajo na: pridobivanje, odtujevanje ali obre-
menitev nepremičnin in drugih osnovnih
sredstev, ki presegajo 15 % trajnega kapita-
la družbe; izvajanje investicijskih del, preu-
rejanje ali adaptacijo poslovnih prostorov,
če potrebna sredstva presegajo 10.000 DEM
tolarske protivrednosti na dan sklenitve po-
sla; statusne spremembe in povezave; izpla-
čevanje predujmov na račun dobička; direk-
tor Lampret Igor, razrešen 27. 12. 1994.

Dejavnot, vpisana 12. 6. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 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; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomsko propagi-
ranje;  7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-47959

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19440 z dne 14. 8. 1996 pri subjektu
vpisa  ROS  INTERNATIONAL,  d.o.o.,
podjetje za inženiring,  marketing, trgo-
vino in zastopanje, sedež: Ljubljanska 80,
Domžale, pod vložno št. 1/06639/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo dejavnosti, sedeža, firme in osnov-
nega kapitala ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5390354
 Firma: ROS INTERNATIONAL, pod-

jetje za inženiring, marketing, trgovino
in zastopanje, Slovenska 38, Ljubljana

Skrajšana firma: ROS INTERNATIO-
NAL, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Slovenska 38
Osnovni kapital: 2,182.000 SIT
Ustanovitelja: Al Daghistani Marija,

Kranj, Cesta Jake Platiša 1 in Al Daghistani
Nabil, Al-Muthana-Bagdad, Irak, ul. 53,
h.št. 49, Avenija 714, vstopila 22. 2. 1990,
vložila po 1,091.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 8. 1996: 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; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;

7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računalniških strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti.

Rg-47960

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19563 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa VERITA, d.o.o., podjetje za zuna-
njo in notranjo trgovino, Ljubljana, se-
dež: Cerkova 6 a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12679/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo družbenikov, firme, sedeža
in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5498023
Firma: VERITA, trgovsko podjetje za

gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Bri-
lejeva 6

Sedež: Ljubljana, Brilejeva 6
Osnovni kapital: 1,604.000 SIT
Ustanovitelja: Krstič Milan, izstop 20.

12. 1994; Baškovič Peter, Ljubljana, Brile-
jeva 6, vstop 1. 2. 1992, vložek 1,604.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4532 Izolacijska de-
la; 454 Zaključna gradbena dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5051 Trgovina z motornimi
vozili; 511 Posredništvo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 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;
70710 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami.

Rg-47966

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19602 z dne 6. 6. 1996 pri subjektu vpisa
SICON elektronika, podjetje za proizvod-
njo in prodajo elektronskih in elektroteh-
ničnih sistemov, d.o.o., Ljubljana, Savlje
89, sedež: Savlje 89, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03825/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5315158
Osnovni kapital: 19,958.000 SIT
Ustanovitelji: Rajič Slobodan, Ljublja-

na, Šarhova 4, vložil 3,392.860 SIT, Dabič
Nedeljko, Ljubljana, Neubergerjeva 3, vlo-
žil 1,397.060 SIT, Božič Vinko, Medvode,
Škofjeloška c. 25, vložil 1,397.060 SIT, Se-
limovič Sead, Ljubljana, Bevkova 1, vložil
399.160 SIT, Andolšek Marjan, Vodice pri
Ljubljani, Bukovica 56a, vložil 399.160 SIT
in Nova Sicon Elettronica S.R.L., 36030
Villaverla, Vicenza, Via dellartigianato
1/3, vložila 10,378.160 SIT, ki so vstopili
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18. 12. 1989 ter Fras Sergej, Ljubljana, Pre-
šernova 4, vložil 598.740 SIT, Petrič Darko,
Ljubljana, Koseška 30, vložil 598.740 SIT,
Banovič Stipan, Zagreb, Kriška 105, vložil
598.740 SIT in Kožulj Ilija, Mostar, Petra
Drapšina 37, vložil 798.320 SIT, ki so vsto-
pili 10. 12. 1990; odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-47967

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19604 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa COMPUT ENGINEERING, podjet-
je za trgovino, finančni inženiring in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Cesta Dolomit-
skega odreda 90, sedež: Cesta Dolomit-
skega odreda 90, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5793254
Osnovni kapital: 1,539.400 SIT
Ustanovitelj: Ličen Zmagoslav, Ljublja-

na, Cesta Dolomitskega odreda 92, vstop
25. 1. 1994, vložek 1,539.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-47969

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19608 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa KML, podjetje za trgovino, turizem
in  komercialne  storitve,  d.o.o.,  sedež:
Šlandrova  1,  Radomlje,  pod  vložno  št.
1/03534/00 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.: 5311683
Osnovni kapital: 13,307.000 SIT
Ustanovitelja: Kaplja Franc, Radomlje,

Šlandrova 1, vstop 10. 12. 1989, vložek
13,307.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Marc Eva, izstop 22. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica  Marc Eva, razrešena 22. 12. 1994;
Kaplja Franc, razrešen 22. 12. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-47970

Okrožno sodišče  v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19614 z dne 12. 6. 1996 pri subjektu
vpisa BICA, biro za informatiko in con-
sulting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmova
22, Ljubljana, pod vložno št. 1/15537/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
imena družbenice in zastopnice ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571324
Osnovni kapital: 1,818.000 SIT
Ustanoviteljica: Lazarevič Ljubica, Ljub-

ljana, Jakčeva ulica 18, vstop 3. 2. 1992,
vložek 1,818.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovod-

ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-47971

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19621 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa J+M TIM, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Maroltova 1,
sedež: Maroltova 1, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14247/00 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.: 5548675
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jeretina Dušan, Ljubljana,

Maroltova 1, vstop 1. 12. 1993, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana  31. 7. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
laiziranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb.

Rg-47973

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19633 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu
vpisa JO.MAJA, d.o.o., izvajanje asfalti-
ranja, nizke gradnje, zidarstvo, prevozne
in strojne storitve, trgovina, sedež: Za-
savska 38, Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/23369/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti, spremembo firme
in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5780799
Firma: JO.MAJA, gradbeništvo, pre-

vozi in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Črnu-
če, Zasavska 38

Skrajšana firma: JO.MAJA, d.o.o., Čr-
nuče

Osnovni kapital: 3,181.600 SIT
Ustanovitelj: Jalšovec Josip, Ljubljana

Črnuče, Zasavska 38, vstop 1. 4. 1993, vlo-
žek 3,181.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jal-
šovec Josip, razrešen 28. 12. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4550 Dajanja strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-47979

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19660 z dne 7. 6. 1996 pri subjektu vpisa
CELULARNI RADIOSYSTEM, podjetje
za inženiring in zastopstvo komponent,
celularne telefonije, d.o.o., Radomlje, se-
dež: Pod hribom n.h., Radomlje, pod vlož-
no št. 1/13834/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5544807
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Mohorko Boris, Ljubljana,

Jarška c. 22, vstop 7. 11. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47981

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19663 z dne 12. 9. 1996 pri subjektu
vpisa SERVICOM, podjetje za proizvod-
njo, prodajo in servisiranje kompresor-
jev, d.o.o., Ljubljana, Litijska 110, sedež:
Litijska  110,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/13898/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo skrajšane firme, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5540704
Skrajšana  firma:  SERVICOM,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 12,406.000
Ustanovitelj: Strah Franc, Ljubljana, Li-

tijska 110, vstop 5. 11. 1991, vložek
12,406.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47988

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19691 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PROTIV PLUS, proizvodnja, servis
in trgovina z elektromaterialom, d.o.o.,
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Ljubljana  Polje,  sedež:  Zaloška  228a,
Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/21007/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, firme in
skrajšane firme ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki;

Matična št.: 5699886
Firma:  PROTIV  PLUS,  proizvodnja,

servis in trgovina z elektromaterialom,
d.o.o.

Skrajšana firma: PROTIV PLUS, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,155.475 SIT
Ustanovitelj: Prošek Borut, Ljubljana Po-

lje, Zaloška 228 a, vstop 4. 1. 1993, vložek
5,155.475 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina 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; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecialaizirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 554 Točenje
pijač in napitkov; 602 Drug kopenski pro-
met; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7413Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
926 Športna dejavnost; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-47990

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19697 z dne 7. 8. 1996 pri subjektu vpisa
MARKET-MIX, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in  proizvodnjo, d.o.o., Ul. bratov
Učakar 36, Ljubljana, sedež: Ul. bratov
Učakar  36,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/17343/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, firme, sedeža, zastopnika in
deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5854920
Firma:  MARKET-MIX,  podjetje  za

trgovino, gostinstvo in proizvodnjo, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Ul. Jožeta Mirtiča 42
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelja: Čampa Danijel, Ljublja-

na, Ul. Jožeta Mirtiča 42, vstop 2. 4. 1992,
vložek 778.000 SIT, in Somrak Tadeja,
Ljubljana, Preglov trg 12, vstop 27. 12.
1994, vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Somrak Tadeja, imenovana 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 723
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje;  744 Ekonomsko propagira-
nje; 923 Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-47991

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19703 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ELVIS, trgovina na debelo in drob-
no, Ljubljana, d.o.o.. sedež: Leninov trg
2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.  1/21482/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5727162
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ciriković Džafer, Ljublja-

na, Leninov trg 2, vstop 19. 8. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47996

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20071 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa EKM, družba za razvoj, trženje in
proizvodnjo, d.d., Ljubljana, sedež:  Lito-
strojska c. 40, Ljubljana, pod vložno št.
1/14349/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje družbe iz d.d. v
d.o.o., spremembo firme, sedeža, ustanovi-
teljev in osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5541549
Firma: EKM, družba za razvoj, trže-

nje in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EKM, d.o.o., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Renar Florjan, Ljubljana,

Brilejeva 3, vložil 900.000 SIT, Borec Mi-
klavž, Maribor, Koroška 118, vložil 600.000
SIT, Finea, d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja
10, vložila 1,200.000 SIT in Gaser Mirko,
Železniki, Trnje 24, vložil 300.000 SIT,
vstopili 20. 12. 1991, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1996: 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; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mahkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-48001

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05487 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa SOFTIC, Podjetje za računalniški
inženiring, d.o.o., Grosuplje, Adamičeva
10, sedež: Adamičeva 10, Grosuplje, pod
vložno št. 1/19713/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5677432
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4531 Električne in-
štalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati;  52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 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; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-48002

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11709 z dne 1. 10. 1996 pod št. vložka
1/13827/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti in
prenos iz OS Kranj s temile podatki:

Matična št.: 5539650
Firma: ZORE-IMEX, import-eksport,

zastopstvo, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ZORE-IMEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobrunje, Podlipoglav 1
Osnovni kapital: 2,006.000 SIT
Ustanoviteljica: Zore Jožefa, Dobrunje,

Cesta na Urhu 11, vstop 15. 11. 1991, vlo-
žek 2,006.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zore Jožefa, imenovana 15. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1996:  1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki;  5241 Trgovina na drob-

no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 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.

Spis je bil odstopljen OS Kranj in se je
vodil pod Srg št. 1850/94. Ker pa je stranka
predlagala ponovno spremembo sedeža, je
bil spis odstopljen tukajšnjemu sodišču.

Rg-48005

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17956 z dne 19. 6. 1996 pri subjektu
vpisa ESCOP, komerciala, inženiring, or-
ganizacija, proizvodnja in svetovanje
d.o.o., Ljubljana, Stegne 25, sedež: Steg-
ne 25, Ljubljana, pod vložno št. 1/10302/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo sedeža, dejavnosti in os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5448026
Firma: ESCOP - ŠLANDER, Šlander,

komerciala, inženiring, organizacija,
proizvodnja in svetovanje, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: ESCOP - ŠLANDER,
Šlander, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Komenskega 7
Osnovni kapital: 427.000 SIT
Ustanovitelja: Šlander Jože in  Šlander

Veronika, oba iz Ljubljane, Ul. Jana Husa
10, vstopila 1. 12. 1990, vložila po 213.500
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1996: 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 511 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-

čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 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;  5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5273
Popravilo ur, nakita; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Rg-48021

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20182 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu
vpisa GEMAX, podjetje za marketing, in-
ženiring, dizajn in trgovino, d.o.o., sedež:
Tesovnikova 44, Ljubljana, pod vložno št.
1/09528/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5463033
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Hočevar Janez, Ljubljana,

Tesovnikova 44, vstop 29. 10. 1990, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48022

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20217 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa BITEKS, tehnološke, ekonomske in
organizacijske storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Kajuhova ul. 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11323/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnost in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5503787
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Markič-Zakrajšek Irena,

Ljubljana, Kajuhova 6, vstopila 24. 12. 1990
in Zakrajšek Srečko, Ljubljana, Kajuhova
6, vstopil 23. 12. 1994, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Markič-Zakrajšek Irena, razreše-
na 23. 12. 1994; direktor Zakrajšek Srečko,
imenovan 23. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 2213
Izdajanje revij in periodike; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
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Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-48027

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01354 z dne 29. 4. 1996 pod št. vložka
1/27834/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936730
Firma: DUŠEL, družba za trgovino in

gostinstvo, d.o.o., Melikova 38, Ljubljana
Skrajšana firma: DUŠEL, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Melikova 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pašalič Elica, Ljubljana,

Polje, Cesta XXXII št. 2 in Jamnik Dušan,
Ljubljana, Melikova 38, vstopila 12. 3.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pašalič Elica, imenovana 12. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 511 Po-
sredništvo; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov.

Rg-48028

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01356 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa KOLPA, inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 116, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12844/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, družbe-
nika, sedeža, dejavnosti in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5507138
Firma: BIRO TRADE 96, družba za

storitve, proizvodnjo in trženje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  BIRO  TRADE  96,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad
10a

Ustanovitelja: Bukovac Rudolf, izstop
21. 2. 1996; Kolarič Tatjana, Ljubljana, Jak-
čeva ulica 39, vstop 21. 2. 1996, vložek
1,640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihelič Stanislav in zastopnik Buko-
vac Rudolf, razrešena 21. 2. 1996; direkto-
rica Kolarič Tatjana, imenovana 21. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-

nja ključavnic, okovja; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 7414 Podjetništvo
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-48029

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01357 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa
ARTAKER BIRO SISTEMI, podjetje za
avtomatizacijo pisarniškega poslovanja in
grafične priprave za tisk, d.o.o., sedež:
Vojkova  57,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/24822/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo omejitve pooblastil za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5817412
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mayer Jelka, Ljubljana, Cankarje-
va 7, ki od 31. 3. 1994 zastopa družbo v
pravnem prometu s tretjimi z omejitvijo ob-
veznosti sopodpisa z direktorjem Matjažem
Fortičem.

Rg 48030

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01372 z dne 19. 6. 1996 pri subjektu
vpisa IB Consulting, davčno svetovalna
družba z omejeno odgovornostjo, sedež:
Celovška 206, Ljubljana, pod vložno št.
1/19602/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5663091
Ustanovitelji: Fattinger dr. Stefan, izstop

17. 1. 1995; IB Interbilanz Wirtschaftstreu-
hand Gesellschaft mbH, Wien (Dunaj),
Gußhausstraße 4, vstop 17. 1. 1995, vložek
679.017 SIT in Steuerberatungsgesellschaft
Graz Gesellschaft mbH. Nfg. KG, Graz, Vil-
lefortgasse 11, vstop 27. 5. 1994, vložek
282.980 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: skup-
na prokurista Dolinar Janka, Brezovica pri
Ljubljani, Tržaška cesta št. 485 in  Samonig
Alexander, Villach (Beljak) Jungnickelstra-
ße št. 1/3/4/21, imenovana 4. 3. 1996, ter
Nedlog Zdenka, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 94, razrešena 27. 5. 1994 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo z omejitvijo, da za najemanje
posojil ali kreditov, ki presegajo v enem
poslovnem letu znesek v protivrednosti ATS
20.000, za sklenitev in razvezo dolgoročnih
zavezujočih poslov, kot npr. najemnih,  za-
kupnih in leasinških pogodb, če presega vso-
ta obveznosti – ki izhajajo iz  takšnih po-
godb, med celotno pogodbeno dobo takšne-

ga pravnega razmerja, protivrednosti po po-
samezni višini ATS 20.000 za vsako posa-
mezno investicijo, ki presega protivrednost
ATS 20.000 in za vse skupne investicije, za
vsako posamezno poslovno leto, če prese-
gajo le-te protivrednost zneska v višini ATS
50.000 in v primerih, katere si je pridržala
skupščina in so navedeni v 10. členu druž-
bene pogodbe, potrebuje predhodno pisno
soglasje nadzornega sveta oziroma skupšči-
ne, tako da mora biti pred sklenitvijo kak-
šnega pravnega posla že izdana pisna izjava
o soglasju nadzornega sveta oziroma
skupščine.

Rg-48032

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01375 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu
vpisa HIDA PLUS, podjetje za posredo-
vanje v prometu nepremičnin in opreme,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Koželjeva  6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19745/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, družbenika, za-
stopnikov, osnovnega kapitala in sedeža,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5653738
Firma: BIASSCO, trgovina in storitve,

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

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Zaloška 155
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Celarc Velko, izstopil 5.

2. 1996; Škapurevič Ibrahim, vložil 765.000
SIT in Škapurevič Sabrija, vložil 735.000
SIT, oba iz Tešnja, Krndija TKD 4, vstopila
5. 2. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Celarc Velko, razrešen 5. 2. 1996;
direktor Škapurevič Ibrahim, ki zastopa
družbo brez omejitev, imenovan 5. 2. 1996,
zastopnik Škapurevič Sabrija, ki zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja, imenovan 4. 3. 1996 in prokurist La-
vrič Dimitrij, Ljubljana, Levstikova 9, ime-
novan 4. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo specializirano za prodajo dolo-
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čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih  izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 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 slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 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; 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 Trgovi-
na 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-48033

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01390 z dne 16. 5. 1996 pod št. vložka
1/27892/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936802
Firma: MMCAR, podjetje za avtouslu-

ge in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MMCAR, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Topniška c. 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Miklič Mirko, Ljubljana,

Hruševska 58, vstop 7. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miklič Mirko, imenovan 7. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav 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,  de-
li in opremo; 50402 Trgovina nadrobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 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; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih;  7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem;  7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 92623
Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-48034

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01395 z dne 27. 5. 1996 pod št. vložka
1/27940/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936829

Firma: TAKTIKA PLUS, d.o.o., efek-
tivni management, svetovanje, izobraže-
vanje in trening, Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Terpin Milan, Ljubljana,

Švabičeva 7, vložil 450.000 SIT, Mejaš Ni-
kolaj, Ljubljana, Krivec 3, vložil 375.000
SIT, Kmet Jaka, Ljubljana, Škrabčeva 4,
vložil 225.000 SIT, Smole Andrej, Kočevje,
Podgorska 4, vložil 75.000 SIT, Čurić Želj-
ko, Dubrovnik, Kardinala Stepinca 19, vlo-
žil 140.000 SIT in Milivojevič Zoran, Beo-
grad, Braničevska 9, vložil 225.000 SIT,
vstopili 15. 3. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Terpin Milan, imenovan 15. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa;  2215 Drugo založ-
ništvo; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 804 Izobraževa-
nje odraslih in drugo izobraževanje;  8042
Drugo izobraževanje.

Rg-48035

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01405 z dne 16. 5. 1996 pri subjektu
vpisa SM-TRADE, Proizvodnja, trgovina
in zastopanje, d.o.o., sedež: Vojkova 77,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18236/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanovitelja in zastopni-
ka ter uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5716179
Firma: SM-TRADE, sanacije, materia-

li, transport, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Dimičeva 16
Ustanovitelja: Majerle Sonja, izstop 4.

1. 1996; dr. dipl. ing. rud. Podkrajšek Peter,
Brezovica, Dragomerška 43, vstop 4. 1.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Majerle Sonja, razrešena 4. 1.
1996; direktor dr. dipl. ing. Podkrajšek Pe-
ter, imenovana 4. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih ob-
jektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 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 inštalaci-
je pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
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hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-48036

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01410 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa TROPICAL, sadje zelenjava, d.o.o.,
sedež: Luize Pesjakove 9, Ljubljana, pod
vložno št. 1/27348/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5931681
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 244.

Rg-48038

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01423 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa BWC, trgovina na debelo in drobno
ter intelektualne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Ulica Ljubljanske brigade 25, sedež:
Ulica Ljubljanske brigade 25, Ljubljana,
pod vložno št. 1/11561/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5467136
Firma: BWC, trgovina na debelo in

drobno ter druge poslovne dejavnosti,
d.o.o., Ljubljana, Rožičeva 8

Sedež: Ljubljana, Rožičeva 8
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 50103

Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-48040

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01446 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu

vpisa  PITEX,  trgovina,  export-import,
proizvodnja,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Kocjanova 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/17206/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5792177
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Pirc Marjan, Ljubljana,

Kocjanova 5, vstop 26. 3. 1992, vložek
10.000 SIT, in Pirc Sašo, Ljubljana, Kocja-
nova 5, vstop 21. 3. 1996, vložek 1,492.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1996: 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa;
1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Ple-
menitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in sloja-
stega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg 48041

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01479 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu
vpisa GRAFIČNI STUDIO VIDE, podjet-
je za marketing,  transport in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ljubljana, Kar-
lovška 20, Ljubljana, pod vložno št.
1/09086/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5425280
Sedež: Ljubljana, Tibilisijska 57.

Rg-48043

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01520 z dne 6. 8. 1996 pri subjektu vpisa
GEOMER, podjetje za meritve, projekti-
ranje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Pot v
Mlake 4, sedež:  Pot v Mlake 4, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10242/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5462398
Firma: GEOMER, podjetje za meritve,

projektiranje in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Hotimirova 19

Sedež: Ljubljana, Hotimirova 19.

Rg-48045

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01529 z dne 30. 5. 1996 pri  subjektu
vpisa DELOITTE & TOUCHE, d.o.o., re-
vizija in svetovanje, sedež: Dunajska 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15919/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljic s temile podatki:

Matična št.: 5573092
Ustanoviteljici: Žnidaršič-Kranjc Alenka,

izstop 15. 2. 1996; Podbevšek Alenka, Golnik
171, vstop 30. 12. 1992, vložek 2,732.266,95
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48046

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01575 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu
vpisa QUICKTRANS, Mednarodna trgo-
vina in transport, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska 130, sedež: Šmartinska 130, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/1995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika, poslovnega deleža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5665264
Ustanovitelji: Berglez Alojz, Postojna,

Pot na Kremenco 13, vložil 849.500 SIT in
Češmiga Tatjana, Izola, Z. Miloša 4, vložila
850.500 SIT, vstopila 20. 10. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Ribnikar Jože, iz-
stopil 25. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 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; 511 Posredništvo; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
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; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem;  742 Projektira-
nje  in tehnično svetovanje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-48047

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01612 z dne 5. 8. 1996 pri subjektu
vpisa KORIDA, d.o.o., podjetje za trženje
in proizvodnjo, Cerknica, sedež: Ulica 4.
maja št. 18, Cerknica, pod vložno št.
1/03867/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenic in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5317797
Ustanoviteljice: Kovač Ana, Izola, Ceto-

re 14, vstopila 22. 12. 1989, vložila 985.920
SIT in Mivec-Kovač Irena, Cerknica, Videm
2, vstopila 10. 1. 1994, vložila 657.280 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Kovač Vida in
Gunzek Rita-Luise, izstopili 2. 4. 1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Gunzek Riti-Luisi, ki je bila raz-
rešena 2. 4. 1996.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 20 – 10. IV. 1997 Stran 1525

Dejavnost, vpisana 5. 8. 1996: 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 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; 200 Proizvodnja le-
sene embalaže; 205 Proizvodnja drugih le-
senih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plu-
te, slame in protja; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin in papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2442 Proizvodnja far-
macevtskih preparatov; 245 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev, parfumov in toaletnih sredstev; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 246 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov;  2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 361 Proizvodnja pohištva; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 511 Posredništvo; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s  cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 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; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 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;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 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; 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;
551 Dejavnost hotelov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 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; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane
(catering);  5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 632 Druge pomožne dejavnosti
v prometu;  6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnost drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-

skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 922 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 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.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-48048

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01623 z dne 7. 5. 1996 pod št. vložka
1/27850/00 vpisalao v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5938953
Firma: GRADIT, trgovina z gradbe-

nim materialom in storitve, d.o.o., Staho-
vica, Zgornje Stranje 1a

Skrajšana firma: GRADIT, d.o.o., Stra-
nje

Pravno. org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornje Stranje, Zgornje Stra-
nje 1a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šlebir Drago, Stahovica,

Spodnje Stranje 2a, vstop 20. 3. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šle-
bir Drago, imenovan 20. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1996: 2652 Pro-
izvodnja apna; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
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ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami, in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje.

Rg-48058

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01906 z dne 14. 8. 1996 pri subjektu
vpisa STUDIO AMADEUS, glasbila, glas-
beni pripomočki, bižuterija, d.o.o., sedež:
Marinkov trg bb, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08922/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, osnovnega
kapitala, tipa zastopnika in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5424798
Firma: STUDIO  AMADEUS, glasbila,

glasbeni pripomočki, bižuterija, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Nusdorferjeva 17
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelja: Brizani Imer in Brizani

Marija, oba iz Ljubljane, Nusdorferjeva 17,
vstopila 25. 6. 1990, vložila po 776.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: založniška dejavnost; gra-
fična dejavnost; reklamiranje; proizvodnja
gramofonskih plošč; zastopanje, posredo-
vanje in agencijski posli pri prometu blaga
in storitev; zastopanje in posredovanje glas-
benih skupin.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno in posredovanje pri
prodaji naslednjih proizvodov: neživilski
proizvodi; glasbila; glasbeni pripomočki; bi-
žuterija, darila, drogerija; izobraževanje na
področju glasbe; prevajanje v tuje jezike na
področju glasbe; prirejanje sejmov in raz-
stav glasbil, glasbenih pripomočkov in bi-
žuterije;  proizvodnja in servisiranje glasbil
in glasbenih pripomočkov; proizvodnja bi-
žuterije; založniška dejavnost; grafična de-
javnost; reklamiranje; proizvodnja gramo-
fonskih plošč; zastopanje, posredovanje in
agencijski posli pri prometu blaga in stori-
tev; zastopanje in posredovanje glasbenih
skupin.

Rg-48060

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01994 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu vpisa
SCHERING - PLOUGH CENTRAL EAST
AG, Luzern, Švica, Prestavništvo v Slo-
veniji,  sedež: Mašera Spasičeva 10, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5848598
Skrajšana firma: SCHERING - PLOUGH

CENTRAL EAST AG
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22.

Rg-48061

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02028 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu vpisa
NUTEX, zasebno trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Ul. Molniške čete 17, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5346843
Sedež: Dol pri Ljubljani, Klopce 7.

Rg-48063

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02067 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu vpisa
ŠEBENIK-APITAURUS, družba za pre-
delavo kovin, livarstvo, strojno mehaniko
in trgovino ter raziskovalno-razvojne sto-
ritve..., d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta
315, sedež: Tržaška 315, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14494/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5554764
Ustanovitelja: Šebenik Franc, Ljubljana,

Tržaška 315, vstop 18. 12. 1991, vložek
769.080 SIT, in Babnik Šebenik Barbara,
Dobrova, Brezje pri Dobrovi 67, vstop 25.
4. 1996, vložek 738.920 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Babnik Šebenik Barbara, imenova-
na 25. 4. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-48065

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02081 z dne 29. 5. 1996 pod št. vložka
1/27954 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5944848
Fima: AS & Co., finančni inženiring,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AS & Co., d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Topniška 35a
Osnovni kapital: 1,539.942 SIT
Ustanovitelj: Komljenovič Aleš, Ljub-

ljana, Vojkova 85, vstop 16. 5. 1996, vložek
1,539.942 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Komljenovič Aleš, imenovan 16. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-

javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje.

Rg-37092

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06111 z dne 30. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27363/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926785
Firma: 3R. TIM, intelektualne stori-

tve, d.o.o., Ulica bratov Babnik 19, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Babnik
19

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Reichman Marjan, Ljub-

ljana, Ulica bratov Babnik 19, vstop 12. 12.
1995, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Reichman Dejan, Ljubljana, Po-
kljukarjeva 16, vstop 12. 12. 1995, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Reichman Dejan, imenovan 12. 12.
1995, kot namestnik direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Reichman Mar-
jan, imenovan 12. 12. 1995, zastopa družba
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1996: 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
726 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-37093

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06180 z dne 19. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27299/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5928842
Firma: GROS URANKAR & CO, trgo-

vina na debelo in drobno, d.n.o., Godič
Skrajšana firma: GROS URANKAR &

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

odgovornostjo
Sedež: Stahovica, Godič 75a
Ustanovitelja: Urankar Jurij, Stahovica,

Godič 75a, vstop 28. 12. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
Urankar Andreja, Kamnik, Olševek 4b,
vstop 28. 12. 1995, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urankar Jurij, imenovan 28. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 554 Točenje pijač in
napitkov; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev.

Rg-37098

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/99143 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa SALMAR, Družba za trgo-
vino in poslovne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Velnarjeva 21, sedež: Velnarjeva 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26011/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5872855
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Salman Nermin, Sarajevo, Antona
Mavraka 7, imenovan 15. 11. 1994.

Rg-37100

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00159 z dne 26. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27348/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931681
Firma: TROPICAL, sadje in zelenja-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Luize Pesjakove 9
Osnovni kapital: 1,581.000 SIT
Ustanovitelj: Ametaj Ismet, Ljubljana,

Remškarjeva cesta 18, vstop 9. 1. 1996, vlo-
žek 1,581.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ametaj Ismet, imenovan 9. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnik Ame-
taj Zequir, Brezovica pri Ljubljani,
Remškarjeva cesta 18, imenovan 9. 1. 1996,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 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; 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; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdel-
kov široke porabe; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37101

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00160 z dne 26. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27347/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931690
Firma: JOS STANKO & CO, posred-

ništvo, prevoz, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: JOS STANKO & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Učakar

128
Ustanovitelja: Stanko Jože in Pečnik

Zdenka, oba Ljubljana, Ulica bratov Učakar
128, vstopila 12. 1. 1996, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Stanko Jože, imenovan 12. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Peč-
nik Zdenka, imenovana 12. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobčanih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 6024 Cestni tovorni promet;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami.

Rg-37105

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00205 z dne 26. 1. 1996 pod

št. vložka 1/27351/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931894
Firma: ROMIZ, podjetje za svetova-

nje, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ROMIZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Savska 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dernovšek Iztok in Der-

novšek Romana, oba Ljubljana, Šarhova 26,
vstopila 16. 1. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dernovšek Iztok, imenovan 16. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Dernovšek Romana, imenovana 16. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana, dne 16. 1. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 511 Posred-
ništvo; 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 pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi 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; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
šprotno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
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vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dejanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 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; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-37109

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00231 z dne 26. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27359/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931967
Firma:  BERTONCELJ  IN  DRUGI,

podjetje za storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  BERTONCELJ  IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Mrzelova 11
Ustanovitelja: Bertoncelj Dušan, Ljub-

ljana-Šentvid, Prušnikova ulica 4, vstop 6.
1. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Trontelj Anita, Ljubljana-Po-
lje, Novo Polje cesta XXI/13, vstop 6. 1.
1996, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bertoncelj Dušan, imenovan 6. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1996: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-

tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-37107

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00229 z dne 26. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27357/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931959
Firma:  GRABNAR,  storitve,  trgovina

in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Trubar-
jeva 9

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 9
Osnovni kapital: 1,534.000 SIT
Ustanoviteljici: Grabnar Helena, Ljub-

ljana, Trubarjeva c. 9, vstop 4. 1. 1996,
vložek 920.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ciuha Urška, Ljubljana, Trubarjeva
9, vstop 4. 1. 1996, vložek 614.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grabnar Helena, imenovana 4. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1996: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 158 Pro-
izvodnja drugih živil; 159 Proizvodnja pi-
jač; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
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; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejav-
nost penzionov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5523 Druge nastanitve za krajši

čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-37110

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00234 z dne 24. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27338/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931975
Firma: BIRO JOVANOVIČ & Co, sve-

tovanje in storitve, d.n.o., Ljubljana, Pod
kostanji 40

Skrajšana firma: BIRO JOVANOVIČ
& Co, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Pod kostanji 40
Ustanovitelji: Jovanovič Marjeta in Jo-

vanovič Andro, oba Ljubljana, Pod kostanji
40, vstopila 12. 1. 1996, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jovanovič Marjeta, imenovana 12.
1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 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; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 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 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-37111

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00248 z dne 29. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27361/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5932009
Firma:  KNJIGOVEŠTVO  DARMA,

družba za storitve, proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  KNJIGOVEŠTVO
DARMA, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pot na Labar 31
Osnovni kapital: 1,805.000 SIT
Ustanovitelji: Dolinar Iztok in Horvat

Darinka, oba Ljubljana, Kleče 25, vstopila
15. 1. 1996, vložila po 902.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolinar Iztok, imenovan 15. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrije opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37112

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00255 z dne 30. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27367/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5932025
Firma:  KNJIGOVEŠTVO  HORVAT,

družba za storitve, proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  KNJIGOVEŠTVO
HORVAT, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pot na Labar 31
Osnovni kapital: 1,950.000 SIT
Ustanovitelja: Horvat Jože in Horvat Pri-

mož, oba Ljubljana, Pot na Labar 31, vsto-
pila 15. 1. 1996, vložila po 975.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Jože, imenovan 15. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37113

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00261 z dne 30. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27368/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5932033
Firma: SZ STOJANOVIĆ IN OSTALI,

storitve, in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: SZ STOJANOVIĆ IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Peruzzijeva ul. 127a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Stojanović Slavko in Sto-

janović Zora, oba Ljubljana, Peruzzijeva ul.
127a, vstopila 9. 1. 1996, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Stojanović Slavko, imenovan 9. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Stojanović Zorka, imenovana 9. 1. 1996,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1996: 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 6022 Storitve taksistov; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7470 Čiščenje stavb; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-37118

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05597 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GEKOM, geodezija, grad-
beništvo, storitve in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Lajkovška 6, sedež: Lajkovška 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13765/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme, sedeža,
ustanoviteljev, zastopnika in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5525322
Firma: GEKOM, geodezija, gradbeniš-

tvo, storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Nanoška 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lampič Franc, Ljubljana,

Nanoška 6, vstop 7. 11. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mandelj Franc, izstop 6. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mandelj Franc, razrešen 6. 5. 1994;
direktor Lampič Franc, imenovan 6. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: projektiranje in so-
rodne tehnične storitve; izmera in kartiranje
zemljišč ter zakoličbe stavb; inženiring, or-
ganizacija in posredovanje pri gradnji, kom-
pletnih gospodarskih in drugih objektih; dru-
go projektiranje, izdelava tehnične doku-
mentacije; nizka gradnja in hidrogradnja;
urejanje naselja in prostora; prevozi potni-
kov v cestnem prometu; prevozi blaga v
cestnem prometu; trgovina na drobno z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi iz vseh
trgovskih strok; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov iz vseh oddelkov ca-
rinske tarife; zastopanje domačih in tujih
firm; posredovanje v prometu blaga in sto-
ritev; druge neomenjene storitve, razmno-
ževanje in fotokopiranje; poslovne storitve,
knjigovodske in računovodske storitve ter
obdelava podatkov.

Rg-37119

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05639 z dne 9. 10. 1995
pri subjektu vpisa PKG, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., No-
tranje Gorice, sedež: Gmajna 47, Notra-
nje Gorice, pod vložno št. 1/18077/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5624584
Osnovni kapital: 2,150.920 SIT
Ustanovitelja: Perko Pavle, vložek

1,613.190 SIT in Perko Ivica, vložek
537.730 SIT, oba Notranje Gorice, Gmajna
47, vstopila 23. 3. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.
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Rg-37121

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08080 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa STENTOR, trgovina in ser-
vis računalne tehnike, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Celovška 166, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16670/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5600987
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelja: Flis Rosanda, Domžale,

Ljubljanska 72, vstop 26. 3. 1992, vložek
756.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fabčič Davor, Ljubljana, Ulica bratov Uča-
kar 30, vstop 17. 5. 1994, vložek 756.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1996: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 926 Športna dejav-
nost.

Rg-37123

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10267 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DANES & RH, Trgovina,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Hrastnik,
sedež: Novi dom 40, Hrastnik, pod vložno
št. 1/23454/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5777208
Osnovni kapital: 1,532.600 SIT
Ustanovitelja: Čatovič Senad, Ljubljana,

Hladilniška pot 28, vstop 26. 5. 1993, vlo-
žek 766.300 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Suljevič Senad, Ljubljana, Adamičeva
12, vstop 26. 5. 1993, vložek 766.300 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37125

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/1034 z dne 9. 10. 1995
pri subjektu vpisa METRA INŽENIRING,
d.o.o., podjetje za proizvodnjo mikrora-
čunalniških merilnih sistemov, Ljublja-
na, Strojeva 7, sedež: Strojeva 7, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05416/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5376742
Ustanovitelji: Cevc Luka, Ljubljana, Zla-

tek 61, vstop 27. 5. 1994, vložek 304.025
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rugelj Mit-
ja in Rugelj Tomislav, oba Ljubljana, Stro-
jeva 7, vstopila 1. 3. 1990, vložila po
608.050 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-37126

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10329 z dne 12. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LEO TRADE, podjetje za
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Novosadska

14, sedež: Novosadska 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16827/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5590213
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Borut, Ljublja-

na, Novosadska 14, vstop 23. 3. 1992, vlo-
žek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bučar Aleš, Ljubljana, Prištinska 8,
vstop 30. 5. 1994, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Razširi se dejavnost na: računovodske
storitve.

Dejavnost je odslej: trgovina z živilski-
mi izdelki na debelo in drobno; trgovina z
neživilskimi izdelki na debelo in drobno;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; transportna dejavnost, prevoz
potnikov in blaga v cestnem prometu, orga-
nizacija in izvajanje del v gradbeništvu; špe-
dicijska dejavnost v cestnem, železniškem
in letalskem prometu, luške in letališke sto-
ritve; dejavnost na področju živilskih in ne-
živilskih izdelkov; dejavnost na področju
marketinga; storitve reklame in ekonomske
propagande; finančni inženiring; gostinske
storitve; storitve nastanitve in prehrane; tu-
ristično posredovanje; storitve turističnih
uradov in turističnih agencij, menjalniški
posli; računovodske storitve; uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih proizvodov, posre-
dovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev, mednarodni prevoz blaga v cest-
nem prometu in špedicija, konsignacija, po-
sredništvo, komisijski in komercialni posli.

Rg-37128

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10333 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BUKOVAC, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Potok 16, Vas,
sedež: Potok 16, Vas, pod vložno št.
1/10121/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, skrajšane firme in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5438195
Firma: BUKOVAC, Proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BUKOVAC, d.o.o.
Osnovni kapital: 7,440.000 SIT
Ustanovitelja: Bukovac Matija in Buko-

vac Danica, oba Vas, Potok 16, vstopila 20.
12. 1990, vložila po 3,720.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1995:
07011 Trgovina z živilskimi proizvodi na
drobno: 070112 Kruh, pecivo, mleko in
mlečni izdelki; 070112 Zelenjava, sadje in
izdelki; 070113 Meso, perutnina, ribe in me-
sni izdelki; 070114 Razna živila, alkoholne
pijače in proizvodi za hišne potrebe; 07012
Trgovina z neživilskimi proizvodi na drob-
no: 070121 Tkanine in konfekcija; 070122
Obutev, usnje, guma in plastika; 070123 Ko-
vinsko in elektrotehnično blago; 070124 Ku-
rivo in gradbeni material; 070125 Pohištvo;
070126 Keramika, steklo in porcelan;
070127 Barve, laki in kemikalije; 070128
Knjige, pisarniški material in pribor; 070120
Tobak in drugi neživilski proizvodi; 070132

Druga trgovina z mešanim blagom; 070140
Trgovina z vozili in deli na drobno; 07021
Trgovina z živilskimi proizvodi na debelo:
070211 Žita in mlevski izdelki; 070212 Ze-
lenjava, sadje in izdelki; 070213 Alkoholne
pijače; 070214 Živina in perutnina; 070219
Razna živila in proizvodi za hišne potrebe;
07021 Trgovina z neživilskimi proizvodi na
debelo: 070221 Tkanine in konfekcija;
070222 Surove kože, volna ipd.; 070223
Kovinsko in elektrotehnično blago; 070224
Gradbeni, sanitarni in inštalacijski material;
070225 Kemični izdelki, barve in laki;
070226 Papir, pisarniški material in pribor;
070227 Zdravila in sanitarni material;
070229 Tobak in drugi neživilski proizvo-
di; 070310 Zunanja trgovina z živilskimi
proizvodi; 070320 Zunanja trgovina z neži-
vilskimi proizvodi; 08011 Gostinske storit-
ve nastanitve: 080111 Hoteli, moteli, pen-
zioni in turistična naselja c celoletnim po-
slovanjem; 080119 Druge nastanitvene sto-
ritve; 080121 Gostinske storitve prehrane:
080121 Restavracije s postrežbo; 080122
Restavracije s samopostrežbo; 080129 Dru-
ge storitve prehrane; 080190 Druge gostin-
ske storitve; 080202 Turistični uradi;
011311 Proizvodnja litih, kovanih in sti-
skalnih izdelkov; 011312 Proizvodnja ko-
vinskoinštalacijskega materiala; 011313
Proizvodnja orodja; 011314 Proizvodnja ko-
vinske embalaže; 011320 Proizvodnja ko-
vinskih, stavbnih in drugih konstrukcij;
011390 Proizvodnja blaga za široko porabo
in drugih kovinskih izdelkov; 011412 Pro-
izvodnja gradbenih in rudarskih strojev in
naprav; 011413 Proizvodnja strojev za ob-
delavo kovin in lesa; 011419 Proizvodnja
drugih strojev in naprav; 011420 Proizvod-
nja kmetijskih strojev; 012201 Proizvodnja
žaganega lesa; 012202 Proizvodnja furnirja
in plošč; 012310 Proizvodnja lesenega po-
hištva; 012321 Proizvodnja lesene embala-
že; 012322 Proizvodnja lesenih stavbnih
elementov; 012323 Proizvodnja galanterije
iz lesa in plute; 012521 Proizvodnja bom-
bažnih tkanin; 012522 Proizvodnja volne-
nih tkanin; 012523 Proizvodnja tkanin iz
preje iz trdih in likastih vlaken; 012524 Pro-
izvodnja svilenih tkanin; 012611 Proizvod-
nja trikotažnih tkanin; 012612 Proizvodnja
trikotažnega perila; 012622 Proizvodnja ob-
lačil; 020110 Poljedelstvo; 020140 Živino-
reja; 020201 Kmetijske storitve za rastlin-
sko proizvodnjo; 020202 Kmetijske storitve
za živinorejo; 090110 Izdelava predmetov
iz nekovin; 090123 Izdelava raznovrstnih
kovinskih izdelkov; 090150 Izdelava in po-
pravilo tekstilnih predmetov; 110302 Stori-
tve rakleme in ekonomske propagande;
110309 Neomenjene storitve na področju
prometa; 110404 Inženiring; 110620 Eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve; 110902 Prirejanje sejmov in razstav;
110903 Knjigovodske storitve; 110905 Ob-
delava podatkov; 110909 Druge neomenje-
ne storitve; 110304 Storitve tržnic na debe-
lo in drobno.

Rg-37130

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10345 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LES-METAL, podjetje za
storitve in drobna hišna opravila, d.o.o.,
Preglov trg 13, Ljubljana, sedež: Preglov
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trg 13, Ljubljana, pod vložno št. 1/08901/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5423392
Osnovni kapital: 1,702.000 SIT
Ustanovitelj: Škulj Peter, Ljubljana, Pre-

glov trg 13, vstop 29. 9. 1990, vložek
1,702.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37138

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10412 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TERA NOVA, Gradbeno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica
Pregnancev 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/20027/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5674310
Sedež: Ljubljana, Rjava cesta 2b
Osnovni kapital: 2,002.000 SIT
Ustanovitelj: Družanovič Refik, Ljublja-

na, Ul. Pregnancev 16, vstop 8. 6. 1992,
vložek 2,002.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-37143

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10419 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ROŽNIK, d.o.o., podjetje
za trgovino, zastopanje, proizvodnjo in
turizem, Log, sedež: C. ob potoku 11,
Brezovica pri Ljubljani, pod vložno št.
1/17025/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5635632
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelj: Rožnik Ludvik, Brezovica

pri Ljubljani, C. ob potoku 11, vstop 31. 3.
1992, vložek 1,520.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-37146

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10422 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa COPIA, d.o.o., birotehnič-
na oprema, trgovina, zastopanje, leasing,
sedež: Vojkova 15, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03238/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5327580
Osnovni kapital: 7,315.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlovčič Igor, Borovnica,

Demšarjeva 16, vstop 1. 12. 1989, vložek
7,315.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe glasi: servisiranje bi-
roopreme; proizvodnja birotehničnih na-
prav; fotokopiranje in tiskanje v ofset in
drugih tehnikah; posredovanje in zastopa-
nje v prometu blaga in storitev; leasing; tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; uvoz in izvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; upravljanje
prevoznih storitev za lastne potrebe in po-
trebe strank v okviru predmeta poslovanja;
prodaja in posredovanje starin in umetnin
vključno z galerijsko dejavnostjo kot: raz-

stavna dejavnost, prirejanje umetniško-kul-
turnih prireditev-večerov, recitalov, glasbe-
nih predstavitev ipd.; opravljanje posred-
niških, agencijskih in komisijskih storitev;
prodaja tujega blaga s konsignacijskega
skladišča; zastopanje tujih firm; menjalniški
posli; rent-a-car; finančni inženiring; raču-
nalniški inženiring.

Rg-37147

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10423 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GUR, Gradbeništvo, uprav-
ljanje, računovodstvo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Kunaverjeva 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16804/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5590256
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelja: Žlebnik Vlasta, Žlebnik

Claudio, oba Ljubljana, Kunaverjeva 7,
vstopila 27. 2. 1992, vložila po 763.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-37148

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10426 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ŠTIRN, trgovina, prevozi
in špedicija Vrhnika, d.o.o., sedež: Idrij-
ska cesta št. 11, Vrhnika, pod vložno št.
1/12880/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5502306
Osnovni kapital: 2,452.000 SIT
Ustanoviteljica: Štirn Irena, Vrhnika,

Idrijska c. št. 11, vstop 1. 2. 1991, vložek
2,452.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37150

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10454 z dne 5. 10. 1995 pri
subjektu vpisa OST, organizacija, sveto-
vanje, trženje, Ljubljana, d.d., Ljublja-
na, Parmova 41, sedež: Parmova 41, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, firme in preobliko-
vanje iz d.d. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5429234
Firma: OST, organizacija, svetovanje,

trženje, d.o.o., Ljubljana, Parmova 41
Skrajšana firma: OST, d.o.o., Parmova

41, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,537.968 SIT
Ustanoviteljica: Brezigar Pucelj Jorda-

na, Solkan, Soška 14, vstop 10. 10. 1990,
vložek 2,537.968 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-37151

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10460 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ARCH IDEA, d.o.o., pod-
jetje za projektiranje, svetovanje in trgo-
vino, Trzin, sedež: Blatnica 12, I.O.C. Tr-
zin, Mengeš, pod vložno št. 1/09581/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev

z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5436591
Firma: ARCH IDEA, d.o.o., podjetje

za projektiranje, svetovanje in trgovino
Skrajšana firma: ARCH IDEA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,512.495 SIT
Ustanovitelj: Varljen Klaudio, Ljublja-

na, Herbersteinova 14, vstop 21. 11. 1990,
vložek 1,512.495 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-37152

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10462 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa NIPRO, podjetje za razvoj,
proizvodnjo in prodajo aparaturne in
programske opreme ter elektronskih de-
lov, d.o.o., sedež: Jamova 10, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04459/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5325200
Firma: NIPRO CEVC & CO., podjetje

za razvoj, proizvodnjo in prodajo apara-
turne in programske opreme ter elektron-
skih delov, d.n.o., Jamova 10, Ljubljana

Skrajšana firma: NIPRO CEVC & CO.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 13.000 SIT
Ustanovitelja: Cevc Pavel, vstop 27. 12.

1989 in Cevc Marko, vstop 25. 5. 1994, oba
Ljubljana, Peričeva 30, vložila po 6.500 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Cevc Marko, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-37154

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10470 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa RICA, d.o.o., trgovina in
zastopanje, Kamnik, Jakopičeva 14, se-
dež: Jakopičeva 14, Kamnik, pod vložno
št. 1/16963/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5655781
Firma:  RICA  KALČIČ  IN  ČLANI,

d.n.o., trgovina, zastopanje in storitve,
Kamnik

Skrajšana  firma:  RICA  KALČIČ  IN
ČLANI, d.n.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Kalčič Rianna in Kalčič
Marija, obe Kamnik, Jakopičeva 14, vstopi-
li 26. 3. 1992, vložili po 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-37155

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10475 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GENERAL MARKETING,
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Tr-
bovlje, Šuštarjeva 2, sedež: Šuštarjeva 2,
Trbovlje, pod vložno št. 1/16347/00 vpisa-
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lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme, dejavno-
sti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5599644
Firma: GENERALMARKETING, pod-

jetje za trgovino in storitve, d.o.o., Tr-
bovlje, Šuštarjeva 2

Skrajšana firma: GENERALMARKE-
TING, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,678.500 SIT
Ustanovitelji: Jamšek Goran, Trbovlje,

Šuštarjeva 2, vstop 12. 8. 1992, vložek
1,678.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 511 Posredništvo; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 524
Trgovina 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; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 923 Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-37156

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10481 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CAR CENTER, avtoservis
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ma-
nice Komanove 39, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5571677
Firma: CAR CENTER, avtoservis in

trgovina, d.o.o., Ljubljana, Manice Ko-
manove 39

Osnovni kapital: 1,586.000 SIT
Ustanovitelji: Suhadolc Andrej, Dobro-

va, Stranska vas 48, vstop 21. 2. 1992, vlo-
žek 396.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Belič Bojan, Ljubljana, Koseška c. 3,
vstop 21. 2. 1992, vložek 396.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ciperle Štefan,
Šmartno pod Šmarno goro, Juričeva 22,
vstop 21. 2. 1992, vložek 396.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Klančar Miroslav,
Ljubljana, Manice Komanove 39, vstop
21. 2. 1992, vložek 396.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-37157

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11196 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa EKO-ART, Podjetje za pro-
jektiranje, oblikovanje, svetovanje in in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Glinška 2b, se-
dež: Glinška 2b, Ljubljana, pod vložno št.
1/23512/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5784719
Firma: EKO-ART, Podjetje za projek-

tiranje, oblikovanje, svetovanje in inženi-
ring, d.o.o.

Skrajšana firma: EKO-ART, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,540.952 SIT
Ustanovitelja: Bergant Majda, Ljublja-

na, Glinška 2b, vstop 4. 6. 1993, vložek
883.680 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Koželj Vladimir, Ljubljana, Tabor 4, vstop
4. 6. 1993, vložek 657.271,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-37161

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13092 z dne 22. 1. 1996 pri
subjektu vpisa GRAFIT-M, arhitektura
in grafika, Ljubljana, d.o.o., sedež: Lev-
stikova 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/15938/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in firme s temile podatki:

Matična št.: 5575087
Firma: STUDIO GRAFIT, arhitektura

in grafika, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  STUDIO  GRAFIT,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šulc Matej, Ljubljana,

Viška c. 49b, vstop 30. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37162

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13216 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa VIKTON, podjetje za grad-
bene storitve in inženiring, d.o.o., Hrast-
nik, sedež: Novi log 17, Hrastnik, pod vlož-
no št. 1/24865/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5831679
Osnovni kapital: 1,647.453 SIT
Ustanovitelja: Avbelj Viktorija, vložek

808.726,50 SIT in Avbelj Anton, vložek
878.726,50 SIT, oba Hrastnik, Novi log 17,
vstopila 21. 6. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 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; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;

7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 9271 Prirejanje iger na srečo.

Rg-37163

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13255 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa STUDIO L, Storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Na-
zorjeva 5, sedež: Nazorjeva 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/15141/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5555094
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanoviteljica: Grobovšek Lidija, Ljub-

ljana, Tržna 3, vstop 20. 1. 1993, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37165

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13306 z dne 17. 1. 1996 pri
subjektu  vpisa  RR  RIS  INŽENIRING,
podjetje za svetovanje, šolanje, izdelavo
in vzdrževanje informacijskih sistemov,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Hudovernikova
8, Ljubljana, pod vložno št. 1/24058/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5793769
Osnovni kapital: 1,750.600 SIT
Ustanoviteljici: Režek Jožefa, Ljublja-

na, Hudovernikova 8, vstop 23. 6. 1993,
vložek 875.300 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rozman Nevenka, Ljubljana, Bratov-
ševa ploščad 8, vstop 23. 6. 1993, vložek
875.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37166

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13315 z dne 17. 1. 1996 pri
subjektu vpisa BRULC, podjetje za trans-
port in trgovino, d.o.o., Notranje Gorice,
sedež: Skubičeva 4, Vnanje Gorice, pod
vložno št. 1/15451/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5441587
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brulc Vitomir, Vnanje Go-

rice, Skubičeva 4, vstop 30. 11. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-37167

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14289 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa VING, inženiring, proiz-
vodnja, trgovina, p.o., Podlimbarskega
21, Ljubljana, sedež: Podlimbarskega 21,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10676/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5449090
Firma: VING, inženiring, proizvodnja,

trgovina, do.o., Ljubljana
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Skrajšana firma: VING, d.o.o., Ljublja-
na

Osnovni kapital: 9,032.000 SIT
Ustanovitelj: Vilhar Miroslav, Komen-

da, Zadružna 21, vstop 11. 12. 1990, vložek
9,032.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37171

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15200 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LINDE, mednarodne po-
slovne aktivnosti, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Robova 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/03608/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5308887
Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1995: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem.

Rg-37172

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15203 z dne 5. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CABLEX, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trženje in servisiranje
elektrotehničnih izdelkov, sedež: Selano-
va ul. 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/02791/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5298580
Osnovni kapital: 240,000.000 SIT
Ustanovitelji: Lojak Vlado, Ljubljana,

Spodnji Rudnik I/47, vstop 1. 10. 1992, vlo-
žek 54,240.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kopriva Zdenko, Škofljica, Zalog 18,
vstop 6. 12. 1989, vložek 18,240.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pušar Anton,
Medvode, Trnovec 29, vstop 15. 11. 1990,
vložek 36,240.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kranjc Štefan, Ljubljana, Kosova
ul. 13, vstop 27. 10. 1994, vložek 54,240.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kopriva Mi-
ran, Celje, Groharjeva 9, vstop 27. 10. 1994,
vložek 18,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kopriva Samo, Škofljica, Zalog 18,
vstop 27. 10. 1994, vložek 18,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slavinec Igor,
Ljubljana, Vrščajeva 4, vstop 6. 12. 1989,
vložek 41,040.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Strmole Alenka, izstop 27. 10. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pušar Anton, razrešen 1. 1. 1995 in ime-
novan za prokurista; direktor Volk Darko,
Šempeter v Savinjski dolini, Dobrteša vas
46, imenovan 1. 1. 1995, zastopa družbo
nasproti tretjim osebam neomejeno, razen v
naslednjih primerih: nakupa, oziroma pro-
daje ali obremenitve nepremičnin, ki prese-
ga 10 % vrednosti osnovnega kapitala; fi-
nanciranje investicij v vrednosti preko
100.000 DEM ali skupne vrednosti v enem
letu preko 300.000 DEM; dajanje garancij
oziroma poroštva tretjim osebam, če vred-
nosti presegajo 100.000 DEM; sklepanje
leasing pogodb in kreditnih pogodb, ki niso
vezane na predmet poslovanja, katerih po-
samična vrednost presega 150.000 DEM
oziroma letno 300.000 DEM; sklepanja po-
godba o reklamnih akcijah ali sponzorira-
nju, katerih vrednost presega 25.000 DEM
ali letno 100.000 DEM; dajanje obvezujo-
čih ponudb za nove proizvodne programe,
pri katerih obstaja riziko, da ne bo dosežena
vkalkulirana razlika med proizvodno in pro-
dajno ceno ali pa, da zaradi previsoko vkal-
kuliranega dobička ne bi prišlo do sklenitve
pogodb, če vrednost letnih dobav presega
500.000 DEM.

Rg-37173

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15207 z dne 5. 10. 1995
 pri subjektu vpisa BRAVHAR, Podjetje
za čiščenje, vzdrževanje in trgovino,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Neubergerjeva
25, Ljubljana, pod vložno št. 1/04662/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, firme, se-
deža, zastopnika, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5398347
Firma:  MELITA  MARKET,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bravhar Iztok, Ljubljana,

Neubergerjeva 25, vstop 7. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bravhar Vida, Ljubljana, Neuber-
gerjeva 25, imenovana 20. 10. 1994, kot
pomočnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1995: 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 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; 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; 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; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-37174

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15253 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VIDEOTRON, Podjetje za
proizvodnjo in servisiranje, d.o.o., Ljub-
ljana, Stegne 19, sedež: Stegne 19, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5437938
Sedež: Ljubljana, Zakotnikova 9
Ustanovitelja: Kokalj Metoda, Dol pri

Ljubljani, Senožeti 65, vstop 22. 11. 1990,
vložek 1.020 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Živković Izidor, Ljubljana-Šentvid,
Stanežiče 47, vstop 22. 11. 199, vložek
1,020 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vi-
dergar Rozalija, Mladenovič Dragan, Tulj
Mirko in Palčič Matej, vsi izstopili 22. 6.
1994.

Rg-37175

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15276 z dne 9. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LES, Proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Luisa Adami-
ča, 10, Ribnica, pod vložno št. 1/04793/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, zastopnikov in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5324050
Ustanovitelja: Dejak Anton, Ribnica, Li-

povec št. 26, vstop 8. 2. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Košir Tatjana, Ribnica, Luisa Adamiča 10,
vstop 1. 11. 1994, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Anzeljc Mirko, iz-
stop 1. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Anzeljc Mirko, razrešen 1. 11. 1994;
direktorica Košir Tatjana, imenovana 1. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Dejak Anton, razrešen 1. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
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mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52462 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni
promet; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37176

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15278 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa S.PAR, Trgovina, turizem,
d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 2, sedež:
Letališka cesta 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21343/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
ležev in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5715393
Osnovni kapital: 2,093.244,60 SIT
Ustanovitelja: Šircelj Aleksander, Ljub-

ljana, Cesta II. grupe odredov 62, vstop 15.
11. 1994, vložek 560.084,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Selan Vito, Portorož,
Obala 124, vstop 28. 1. 1993, vložek
1,533.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37178

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15305 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MILCOM, podjetje za tr-
govino s papirjem in papirnimi izdelki,
d.o.o., Mivka 13, Ljubljana, sedež: Mivka
13, Ljubljana, pod vložno št. 1/12612/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, uskladitev dejavnosti, preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o. in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5518172
Firma: MILCOM TRGOVINA – JUN-

KAR IN DRUŽABNIK, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  MILCOM,  d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Opekarska c. 15a
Ustanovitelja: Junkar Tanja, vstop 22. 5.

1991 in Junkar Tomaž, vstop 24. 10. 1994,
oba Ljubljana, Mala čolnarska 6, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995: 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
6024 Cestni tovorni promet; 744 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-37180

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15335 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa NIT, export-import, d.o.o.,
Gameljne 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/03827/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5355249
Sedež:  Ljubljana-Šmartno,  Srednje

Gameljne 5.

Rg-37182

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15340 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TAMAGRO, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve,
Kamnik pod Krimom, sedež: Kamnik pod
Krimom 104, Preserje, pod vložno št.
1/22730/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5778816
Osnovni kapital: 1,548.684 SIT
Ustanovitelj: Uršič Marjan, Preserje,

Kamnik pod Krimom 104, vstop 20. 4. 1993,
vložek 1,548.684 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bizjak Tatjana, izstop 7. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 014 Storitve za rastlinsko pridelavo
in živinorejo brez veterinarskih storitev; 015
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
020 Gozdarstvo in gozdarske storitve; 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 177 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo;
204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
245 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, či-
stilnih in polirnih sredstev, parfumov in toa-
letnih sredstev; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 262 Proizvodnja neognjevz-
držne keramike, razen tiste za gradbeništvo;
proizvodnja ognjevzdržne keramike; 365
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
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; 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 in tobačni-
mi izdelki, v specializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-

la izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 711 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vo-
zil v najem; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-37183

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16009 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SENCA, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, Kam-
nik, Bergantova 3, sedež. Bergantova 3,
Kamnik, pod vložno št. 1/03172/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5328128
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelj: Vrtačič Tomaž, Kamnik,

Bergantova 3, vstop 8. 12. 1989, vložek
1,610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-37184

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16326 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ARB, družba za trgovanje
na debelo in drobno z mešanim blagom,
d.o.o., sedež: Hruševska 92a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/07489/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, ustanoviteljev, zastop-
nikov, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5395623
Firma:  MOTOR  POINT,  družba  za

uvoz in izvoz, posredovanje in trgovino,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  MOTOR  POINT,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bužga Aleš, Ljubljana,

Hruševska 92a, vstop 11. 6. 1990, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bužgar Rudi, izstop 5. 12. 1994; Rutar Si-
mon, Ljubljana, IX. Korpusa 4, vstop 5. 12.
1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Počkaj Metod, Borovnica, Breg
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59, vstop 5. 12. 1994, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bužga Aleš, razrešen 5. 12. 1994;
direktor Rutar Simon, imenovan 5. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 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; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 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; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 602 Drug
kopenski promet; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7230 Obdelava podatkov; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-37187

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16536 z dne 29. 12. 1995
pri subjektu vpisa LEFORBODA DEKOR,
Trgovina in proizvodnja Ljubljana, d.o.o.,
sedež:  Šmartinska  152,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/22689/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5761573
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šimnovec Marko, Ljubljana, Hribar-
jeva 26, imenovan 6. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1995:
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6024 Cestni tovorni promet; 6522 Dru-
go kreditno posredništvo; 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-37422

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19871 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
KALESKO, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, storitve, uvoz, izvoz in trgovino, Poli-
ca 46a, Grosuplje, sedež: Polica 46a, Gro-
suplje, pod vložno št. 1/05950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5344824
Osnovni kapital: 1,543.600 SIT
Ustanovitelji: Kokole Ludvik, Grosup-

lje, Polica 46a, vstopil 8. 3. 1990, vložil
1,523.600 SIT, ter Slamič Ante, Split, Stari-
čevičeva 17, in Botič Vinka, Kaštel Novi,
Šantina Poljana bb, vstopila 7. 8. 1992, vlo-
žila po 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-37423

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19895 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
H & P, Vače, d.o.o., Podjetje za trgovino,
Vače 76, sedež: Vače 76, Vače, pod vložno
št. 1/24488/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5934133
Osnovni kapital: 2,515.944 SIT
Ustanovitelj: Hiršel Pavle, Vače 76, vsto-

pil 4. 7. 1993, vložil 2,515.944 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 4541 Fasaderska in štu-

katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 511
Posredništvo; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 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
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obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
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; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin 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; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

Rg-37424

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19896 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ŠPITAL, storitveno podjetje, d.o.o., Kre-
snice, sedež: Kresnice 10b, Kresnice, pod
vložno št. 1/17249/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5612870
Osnovni kapital: 6,686.421 SIT
Ustanoviteljica: Vidic Lidija, Kresnice

10b, vstopila 25. 3. 1992, vložila 6,686.421
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37425

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19920 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
EUROVISION, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska cesta 152, Ljubljana, pod vložno št.
1/21870/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5729971
Osnovni kapital: 1,609.800 SIT

Ustanovitelj: Zavec Robert, Ljubljana,
Kekčeva ulica 14, vstopil 4. 12. 1992, vložil
1,609.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37428

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18555 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
INVESTA, d.o.o., trgovsko in storitveno
podjetje, Slovenska c. 55, Ljubljana, se-
dež: Slovenska c. 55, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22374/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5776350
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Drobne Zoran, Sevnica,

Hermanova 32, vstop 22. 1. 1993, vložek
900.000 SIT, in Janušič Mateja, Ljubljana,
Kosova 13, vstop 6. 12. 1993, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 511 Posredništvo;
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; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 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; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5145 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 652 Drugo finančno posredništvo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 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; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo.

Rg-37429

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18611 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ON LINE, družba za izdelavo in inženi-
ring informacijskih sistemov, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Kavčičeva 42, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04516/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5367085
Osnovni kapital: 1,722.700 SIT
Ustanovitelja: Vrhovec Mitja, vložil

1,550.430 SIT, in Vrhovec Vanja, vložila
172.270 SIT, oba iz Ljubljane, Kavčičeva
42, vstopila 11. 12. 1989. odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-37430

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18615 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
PAMIS, gradbeni inženiring, d.o.o., se-
dež: Ob žici 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/21013/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti ter spremembo sede-
ža in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5721199
Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 1,603.000 SIT
Ustanovitelj: Pahič Slavko, Ljubljana,

Ob žici 1, vstop 25. 11. 1992, vložek
1,603.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cvijič Mihajlo, izstop 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
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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 inšalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 6024 Cestni
tovorni promet; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem.

Rg-37431

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00806 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ŠULE, podjetje za transportne storitve,
trgovino, uvoz in izvoz, servis, zastopstvo,
proizvodnjo, gostinske storitve in koope-
racijo, d.o.o., sedež: Podutiška 57, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža, uskladitev dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5465028
Firma: ŠULE, družba za posredovanje

pri prometu nepremičnin, turizem in
transport, d.o.o.

Skrajšana firma: ŠULE, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristki Milosavljević Aleksandri, ki je
bila razrešena 12. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dode-
lava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6340

Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-37433

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00613 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
SIPKO, Stanovanja in počitnice Količe-
vo, d.o.o., Količevo, Papirniška 1, Dom-
žale, sedež: Papirniška 1, Domžale, pod
vložno št. 1/21794/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in zastopnikov, uskladitev de-
javnosti in spremembo imena družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5933099
Osnovni kapital: 5,100.000 SIT
Ustanovitelj: Sindikat Pergam Sarrio

Slovenija, Domžale-Količevo, Papirniška 1,
vstopil 16. 6. 1992, vložil 5,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnika Omovšek Andrej in Majhen Janez,
razrešena 31. 1. 1996; direktor Ravnikar Sta-
nislav, Moravče, Zalog pri Moravčah 38,
imenovan 31. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-37541

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05749 z dne 12. 1. 1996 pod št. vložka
1/27254/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926173
Firma: AC-WOCO, družba z omejeno

odgovornostjo za proizvodnjo in promet
blaga, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  AC-WOCO,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Allendejeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Autocommerce, d.d., Ljub-

ljana Allendejeva 5, vstopil 10. 11. 1995,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuder Jožef, Šmartno ob Paki, Letuš
64, imenovan 10. 11. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1996: 251 Pro-
izvodnja izdelkov iz gume; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 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.

Rg-37606

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01454 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
ODISEJA, podjetje za organiziranje po-
tovanj, d.o.o., Cesta 1. maja 19, Hrastnik,
sedež: Cesta 1. maja 19, Hrastnik, pod
vložno št. 1/04449/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5378656
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

šec Peter, Škofja vas, Tumova 19, razrešen
27. 2. 1995 kot družbenik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Umek Jože, razrešen 27. 2. 1995.

Rg-37612

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18361 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SANELEC, Trgovsko izvozno-uvoz-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Le-
skoškova  4,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/15089/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5553385
Osnovni kapital: 2,396.022 SIT
Ustanovitelji: Wolfgang Gschwendtber-

ger, München, Kreuzdornweg 7, Ulrich
Gschwendtberger, Pasenbach, Bahnweg 8,
Cankar Marjan, Ljubljana, Rožna dolina, C.
VII/40, in Melihen Alojz, Kranj, Reševa 1,
vstopili 10. 1. 1992, vložili po 599.005,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-37613

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09221 z dne 21. 3. 1996 pri subjektu
vpisa STIP, d.o.o., Podjetje za trgovino,
inženiring in posredovanje, sedež: Loke
18, Kisovec, pod vložno št. 1/03383/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5306922
Osnovni kapital: 1,512.100 SIT
Ustanovitelj: Ašič Dušan, Kisovec, Lo-

ke 18, vstopil 14. 12. 1989, vložil 1,512.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37615

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17265 z dne 21. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ACHAR, podjetje za proizvodnjo
oplemenitenih izdelkov za konditorsko in
drugo živilsko industrijo, d.o.o., Logatec,
Pavšičeva 20, sedež: Pavšičeva 20, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo sedeža, družbenikov in zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti, spremembo firme in skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična št.: 5632188
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Firma: ACHAR, podjetje za proizvod-
njo oplemenitenih izdelkov za konditor-
sko in drugo živilsko industrijo, d.o.o.,
Šmarje Sap, Tlake 7

Skrajšana firma: ACHAR, d.o.o., Šmar-
je Sap

Sedež: Šmarje Sap, Tlake 7
Ustanovitelj: Smuk Franc, Šmarje Sap,

Tlake 7, vstop 12. 11. 1993, vložek
6,465.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Metelko Tatjana, izstop 23. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Smuk
Franc, Šmarje Sap, Tlake 7, razrešen 23. 12.
1994 kot družbenik in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev; di-
rektorica Metelko Tatjana, Logatec, Pavši-
čeva 20, razrešena 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52473 Dejavnost papirnic; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7482 Pakiranje.

Rg-37617

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17192 z dne 21. 3. 1996 pri subjektu
vpisa J & B STILE ITALIANO, družba
za notranjo opremo poslovnih prostorov,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13140/00 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.: 5517125
Osnovni kapital: 3,558.000 SIT
Ustanovitelja: Matajec Jasna, vstopila

30. 11. 1993, vložila 2,846.400 SIT, in Jud-
nič Bojan, vstopil 2. 9. 1991, vložil 711.600
SIT, oba iz Ljubljane, Ulica Bratov Učakar
34, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1996: 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Oblaganje tal in sten; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Pri-

prava in dostava hrane (catering); 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-37618

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00857 z dne 20. 3. 1996 pod št. vložka
1/27610/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5934290
Firma: MARKLES STUDIO DESIGN,

podjetje za proizvodnjo in projektiranje,
d.o.o., Kamnik, Vrhpolje 154

Skrajšana firma: MARKLES STUDIO
DESIGN, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Vrhpolje 154
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kotnik Marko, Kamnik,

Vrhpolje 154, vstopil 7. 2. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kotnik Marko, Kamnik, Vrhpolje
154, imenovan 7. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih 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; 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 361 Proizvodnja pohištva;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 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; 501 Tr-

govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
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; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
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;
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
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Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 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; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 601 Železniški promet; 6010 Želez-
niški promet; 602 Drug kopenski promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 641 Poštne in kurirske sto-
ritve; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-

nin v najem; 7020 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; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna dejav-
nost; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930
Druge storitvene dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-37619

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17262 z dne 21. 3. 1996 pri subjektu
vpisa GOTIS, d.o.o., Podjetje za trgovino
in storitve, sedež: Ponova vas 6b, Grosup-
lje, pod vložno št. 1/22250/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5878012
Firma: GOTIS, Podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Grosuplje, Ponova vas 6b
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Goršič Inka, Grosuplje,

Ponova vas 6b, vstopila 30. 3. 1993, vložila
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0201 Gozdarstvo; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
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; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 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; 52482 De-
javnost cvetličnarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-37622

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19902 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BUDOAR, trgovina, posredništvo in
poslovne storitve, d.o.o., Komenda, Če-
buljeva 12, sedež: Čebuljeva 12, Komen-
da, pod vložno št. 1/21386/00 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.: 5781426
Firma: BUDOAR, trgovina, posredniš-

tvo in poslovne storitve, d.o.o., Komenda
Osnovni kapital: 2,226.741 SIT
Ustanovitelja: Kohek Tamara, Komen-

da, Čebuljeva 12, in Železnik Iztok, Ko-
menda, Gora pri Komendi 23b, vstopila 24.
12. 1992, vložila po 1,113.370,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4531 Električne inštalacije; 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
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mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost.

Rg-37623

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18366 z dne 21. 3. 1996 pri subjektu
vpisa INFOT, d.o.o., podjetje za tehnično
in trgovinsko dejavnost ter storitve, Ljub-
ljana, sedež: Rožna dolina, Cesta IV/42,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09828/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in ustanoviteljev ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5445248
Osnovni kapital: 1,549.977 SIT
Ustanovitelja: Hudnik Denis, Orehek

Zdravko in Marinč Bojan, izstopili 31. 5.
1994; Hudnik Franc, Ljubljana, Rožna doli-
na, C. IV/42, vložil 314.818 SIT, in Kar-
nowschek Jeanpierre, Graz, Pluddemann-
gasse 50, vložil 1,235.159 SIT – vstopila
22. 12. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-37627

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00872 z dne 14. 3. 1996 pod št. vložka
1/27561/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5935601
Firma: DPPM KOGOVŠEK, k.d., tr-

govina, proizvodnja, gostinstvo in stori-
tve, Horjul

Skrajšana firma: DPPM KOGOVŠEK,
k.d., Horjul

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Horjul, Horjul 181a
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelji: Kogovšek Mirko, odgo-

vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Kogovšek Pavel, Kogovšek Danica in Ko-
govšek Pavel, vsi iz Horjula 181a, vstopili
31. 1. 1996, vložili po 1.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Kogovšek Pavel, imenovan 31. 1.
1996.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1996: 0125 Re-
ja drugih živali; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost
pekarn; 25812 Dejavnost slaščičarn; 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 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; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5522 Storitve kampov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 5023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7460 Poizvedovalne

dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-37628

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00189 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PROKLIMA, Podjetje za proizvod-
njo in montažo, d.o.o., Ljubljana, Stegne
21, sedež: Stegne 21, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15334/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo družbenikov, firme in se-
deža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5556180
Firma: PROKLIMA, Trgovina in za-

stopanje, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: PROKLIMA, d.o.o.,

Trzin
Sedež: Trzin-Obrtno industrijska co-

na, Hrastovec 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jurišič Branko, Vrhnika,

Cankarjevo nabrežje 10, vložek 390.000
SIT, Korotaj Andrej, Ljubljana, Groharjeva
c. 14, vložil 390.000 SIT, Knol Matjaž,
Ljubljana, Tacenska 92, vložek 360.000 SIT,
in Žontar Aleš, Ljubljana, Komenskega 22,
vložil 360.000 SIT – vstopili 30. 12. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo; Klimahit,
d.o.o., Inženiring, izstopil 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 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,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
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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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah.

Rg-37634

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00121 z dne 1. 4. 1996 pod št. vložka
1/27676/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5929008
Firma: BP VISION, svetovanje in raz-

voj, d.o.o.
Skrajšana firma: BP VISION, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Višnja Gora, Mestni trg 25
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelja: Brovč Potokar Jasna, Tol-

min, Kosovelova ulica 2, vložila 1,080.000
SIT, in Potokar Martin, Višnja Gora, Mestni
trg 25, vložil 540.000 SIT – vstopila 9. 1.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Brovč Potokar Jasna, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Potokar Mar-
tin, imenovana 9. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-37635

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00641 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PIO, d.o.o., Proizvodnja in trgovi-
na, Ljubljana, Brilejeva 15, sedež: Brile-
jeva 15, Ljubljana, pod vložno št.
1/03752/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, firme, družbeni-
kov in zastopnika, uskladitev dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5917662
Firma: PIO, trgovina in servis, d.o.o.,

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

Sedež: Ljubljana, Jana Husa 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pantar Mladen, izstop 19.

1. 1996; Vadjunec Zdenko, Blagovica, Zgor-
nje Loke 23, vstop 19. 1. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pantar Mladen, razrešen 19. 1. 1996;
direktor Vadjunec Zdenko, imenovan 19. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 92623 Druge šprotne dejavno-
sti.

Rg-37636

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15730 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KOLINSKA – REPRO, podjetje za
proizvodnjo, prodajo in distribucijo re-
promateriala, d.o.o., Ljubljana, Središka
c. 5, sedež: Središka c. 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23494/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in os-
novnega kapitala, skrajšano firmo, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo ulice s temile
podatki:

Matična št.: 5768179
Firma: KOLINSKA – REPRO, podjet-

je za proizvodnjo, prodajo in distribucijo
repromateriala, d.o.o., Ljubljana, Sredi-
ška ulica 5

Skrajšana  firma:  KOLINSKA  – RE-
PRO, d.o.o., Ljubljana, Središka ulica 5

Sedež: Ljubljana, Središka ulica 5
Osnovni kapital: 68,553.489 SIT
Ustanoviteljica: Kolinska, d.d., Ljublja-

na, Šmartinska c. 30, vstopila 25. 9. 1992,
vložila 68,553.489 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 153 Prede-
lava in konzerviranje sadja in vrtnin; 156
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 157 Proizvodnja krmil za prehra-
no živali; 158 Proizvodnja drugih živil; 159
Proizvodnja pijač; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-

mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 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; 601 Železniški promet; 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu.

Rg-37637

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15763 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa HIPNOS, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Medvode, Iztokova uli-
ca 8, sedež: Iztokova ulica 8, Medvode,
pod vložno št. 1/09389/00 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.: 5426855
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Vasle Brane, Medvode, Iz-

tokova ulica 8, vstopil 22. 2. 1994, vložil
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 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; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 281 Pro-
izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282
Proizvodnja 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; 451 Pripravljal-
na dela na gradbiščih; 452 Gradnja objek-
tov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
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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;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 723 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9304 Po-
grebne storitve.

Rg-37642

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18493 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MARGA, export-import, trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi izdelki ter marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Pot k sejmišču 30, sedež: Pot k
sejmišču 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/05600/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5350859
Osnovni kapital: 1,713.000 SIT
Ustanovitelj: Rebernik Franjo, Ljublja-

na, Vojkova 85, vstopil 19. 10. 1993, vložil
1,713.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37644

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18584 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa JANEL, podjetje za storitve, trže-
nje, razvoj in proizvodnjo, d.o.o., Domža-
le, Simona Jenka 12, sedež: Simona Jenka
12, Domžale, pod vložno št. 1/04600/00 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.: 5333431
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Jančar Janez, Domžale, Si-

mona Jenka 12, vstopil 24. 12. 1989, vložil
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 223 Raz-
množevanje posnetih nosilcev zapisa; 241
Proizvodnja osnovnih kemikalij; 242 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 244 Proizvodnja farma-
cevtskih surovin in preparatov; 245 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih
sredstev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov; 297 Proizvodnja gospodinjskih
aparatov in naprav; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina

na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 642 Telekomunikacije.

Rg-37645

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18588 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KARIN, Podjetje za trgovino, stori-
tve in zastopanje, d.o.o., Ljubljana-Bre-
zovica, Tržaška 438, sedež: Tržaška 438,
Ljubljana-Brezovica, pod vložno št.
1/13769/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5525527
Osnovni kapital: 1,889.564,90 SIT
Ustanoviteljica: Kotar Magdalena, Bre-

zovica pri Ljubljani, Gornja pot 38, vstopila
28. 11. 1991, vložila 1,889.564,90 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-37650

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08767 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa STIK, podjetje za proizvodnjo, ser-
visiranje, trgovino izdelkov, d.o.o., Stara
cerkev, Mlaka 45, sedež: Mlaka 45, Stara
cerkev, pod vložno št. 1/06634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev akta o ustanovitvi družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5377838

Rg-37651

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16146 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa GROS, trgovina z blagom na veliko
in diskontna prodaja, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Rakovniška 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04946/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo zastopnika, družbenika in fir-
me ter uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5330203
Firma: GROS PEČAVER IN DRUGI,

d.n.o., trgovina in zastopanje
Skrajšana firma: GROS PEČAVER IN

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

odgovornostjo
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Šilc Jože, izstopil 10. 3.

1994; Osana Stanko, Kolenc Janez in Jerko-

vič Miha, izstopili 14. 12. 1994; Pečaver
Gorazd, vstopil 31. 1. 1990 in Pečaver Mar-
janca, vstopila 16. 12. 1994, oba iz Ljublja-
ne, Kosovelova 67, vložila po 2.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Peča-
ver Gorazd, razrešen 14. 12. 1994 kot direk-
tor in imenovan za družbenika, ki zastopa
družbo z omejitvijo, da za sklepanje vseh
poslov nad vrednostjo 1,000.000 SIT potre-
buje soglasje drugega družbenika.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 511 Po-
sredništvo; 521 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-37652

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17182 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa D.V.S., podjetje za hitro dostavo po-
šiljk, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dolenjska
45e, Ljubljana, pod vložno št. 1/17174/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
ustanoviteljev in firme, uskladitev dejavno-
sti in spremembo zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5873657
Firma: D.V.S., podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Darko, izstop 20. 12.

1994; Zajc Vanja, Ljubljana, Dolenjska c.
45e, vstop 20. 12. 1994, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Darko, razrešen 20. 12. 1994;
direktorica Zajc Vanja, imenovana 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 5010 Trgovi-
na 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 posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 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-
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mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 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; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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, 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-37653

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17297 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PAX, trgovina in zastopstva, d.o.o.,
Kamnik, Titov trg 7, sedež: Titov trg 7,
Kamnik, pod vložno št. 1/02734/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.:5300258
Firma:  PAX,  trgovina  in  zastopstva,

d.o.o., Kamnik, Glavni trg 16
Skrajšana firma: PAX, d.o.o., Kamnik
Sedež: Kamnik, Glavni trg 16
Osnovni kapital. 1,502.389 SIT
Ustanovitelja: Stele Anton in Stele Ja-

nez, oba iz Kamnika, Glavni trg 16, vstopila
20. 11. 1989, vložila po 751.194,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-37655

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19719 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa LIPSTICK, Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Grosuplje, Plešivica 30,
sedež: Plešivica 30, Grosuplje, pod vložno
št. 1/18019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5761654
Osnovni kapital: 1,509.300 SIT
Ustanovitelj: Dolgoš Bojan, Grosuplje,

Plešivica 30, vstopil 3. 12. 1993, vložil
1,509.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Avžin Veroniki, ki je bila razre-
šena 3. 12. 1993.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6523 Dru-
go finančno posredništvo, d.n.; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-

javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-37658

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01368 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
TEHNUM, trgovina in servis, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska cesta 222,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05245/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnika, uskladitev
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5518024
Ustanovitelja: Stanislav Štefan, Ljublja-

na, Šmartinska c. 222, vstop 23. 2. 1990,
vložek 755.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Matečko Anton, izstop 9. 3. 1995;
TEHNUM, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
222, vstop 9. 3. 1995, vložek 755.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Matečko Antonu, ki je bil razre-
šen 9. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 311 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 505 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-37662

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00793 z dne 1. 4. 1996 pod št. vložka
1/27677/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935440
Firma: NAIX, svetovanje, informacije,

načrtovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NAIX, d.o.o., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Jeranova 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Toroš Ivan, Ljubljana, Je-

ranova 15, in Svetek Rok, Ljubljana, V Mur-
glah 67, vstopila 9. 2. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Toroš Ivan, imenovan 9. 2. 1996,
zastopa brez omejitev kot poslovodja druž-
be.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
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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; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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); 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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9112 De-
javnost strokovnih združenj.

Rg-37667

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01331 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
LDD TEHNIK, trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o., sedež: Rovtarske žibrše
24, Rovte, pod vložno št. 1/17191/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., uskla-
ditev dejavnosti, spremembo ustanoviteljev
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5605199
Firma: LOGAR LDD TEHNIK, trgo-

vina, proizvodnja in storitve, k.d.
Skrajšana firma: LOGAR LDD TEH-

NIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Logar Danilo-Dušan,

vstopil 11. 10. 1994, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem; Logar Dušan,
vstopil 21. 3. 1995, odgovornost: ne odgo-
varja, oba iz Rovt, Rovtarske žibrše 24, vlo-
žila po 4.000 SIT.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska 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,
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tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
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; 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; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.: 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-37668

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01302 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
CASABLANCA PEDIČEK in družbenik,
d.n.o., proizvodnja filma in videa ter
agencijske dejavnosti, Ljubljana, sedež:
Hranilniška 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/04491/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, dejavnosti in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5854300
Skrajšana firma: CASABLANCA PE-

DIČEK in družbenik, d.n.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 2231 Raz-

množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 511 Posredniš-
tvo; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 921 Film-
ska in videodejavnost; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-37671

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17168 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
EMIJAN, trgovina s tehničnim blagom,
d.o.o., Brezje, sedež: Brezje 2, Begunje
pri Cerknici, pod vložno št. 1/11583/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5529204
Osnovni kapital: 1,584.274 SIT

Ustanovitelja: Virant Emil, Begunje,
Brezje 5, vstopil 15. 11. 1991, in Mlakar
Janez, Rakek, Partizanska 16, vstopil 11. 1.
1996 – vložila po 791.137 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-37673

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01589 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
ROTO LOŽ, proizvodnja okovja, d.o.o.,
sedež: Lož, Cesta 19. oktobra 52, Stari trg
pri Ložu, pod vložno št. 1/27549/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 779/96 zaradi poštne številke s
temile podatki:

Matična št.: 5934222
Ustanoviteljica: KOVINOPLASTIKA

Lož, d.d., Stari trg pri Ložu, Lož, Cesta 19.
oktobra 57, vstopila 21. 11. 1995, vložila
257,883.432 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

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.

Rg-37674

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11164 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
AREA KRAS, d.o.o., podjetje za svetova-
nje, projektiranje in inženiring, Cerkni-
ca, sedež: C. 4. maja 51, Cerknica, pod
vložno št. 1/15659/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in firme ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5579929
Firma: AREA KRAS, podjetje za sve-

tovanje, projektiranje, inženiring, d.o.o.
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Glažar Nevenka, Postoj-

na, Pod Jelovico 8, vstopila 15. 2. 1992,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 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; 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 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; 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; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 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; 6010 Železniški promet;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v

najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-37676

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17101 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
GLASDECOM, mednarodno trgovsko in
proizvodno podjetje, d.d., Hrastnik, Čeče
103, sedež: Čeče 103, Hrastnik, pod vlož-
no št. 1/14104/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d. d. v d.o.o.,
spremembo firme, uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5545510
Firma:  GLASDECOM,  mednarodna

trgovina in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: GLASDECOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,160.000 SIT
Ustanovitelja: Žagar Anton, vložil

1,300.000 SIT in Žagar Dean, vložil 860.000
SIT, oba iz Hrastnika, Čeče del 103, vstopi-
la 10. 10. 1991, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ža-
gar Anton, razrešen 27. 12. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-37679

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15056 z dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa
WEKOS, mednarodna trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Trubarjeva 10, sedež: Trubar-
jeva 10, Ljubljana, pod vložno št.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 20 – 10. IV. 1997 Stran 1547

1/1/18552/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, firme,
imena ustanovitelja in zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620724
Firma: WEITNAUER, mednarodna tr-

govina, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 10
Skrajšana firma: WEITNAUER, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 2,818.150 SIT
Ustanovitelj: FONTIS HOLDING AG,

izstopil 5. 1. 1996; WEITNAUER HOL-
DING AG, Basel, Petersgasse 36-38, vsto-
pil 5. 1. 1996, vložil 2,818.150 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pogelšek Branko in
Pogelšek Angela, izstopila 7. 11. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Pogelšek Branko in Fausto de Loren-
za, razrešena 7. 11. 1994; direktor Wetter
Stephan, Grenchen, Bahtelenstrasse 8, ki za-
stopa družbo brez omejitev, in prokurist Že-
leznik Boštjan, Ljubljana, Slovenska c. 9a,
imenovan 30. 8. 1994.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-

kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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-
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.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7482
Pakiranje.

Rg-37681

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01409 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
BIRO Q, svetovanje, inženiring, servis,
d.o.o., sedež: Dergomaška 17, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02237/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5289246
Skrajšana firma: BIRO Q, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,339.000 SIT
Ustanovitelj: Lotar Kozina, Ljubljana,

Dergomaška 17, vstopil 10. 8. 1989, vložil
2,339.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 221 Za-
ložništvo; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraže-
vanje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-37682

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01425 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
ZERA, finančni inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Medvedova 26b, sedež: Medvedova
26b, Ljubljana, pod vložno št. 1/06898/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5449260
Firma:  ZERA,  finančni  inženiring,

d.o.o., Ljubljana, Medvedova 26b
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Tobias Janez, Golnik 47,

in Štefič Ronald, Varaždin, Slavenska 10,
vstopila 14. 5. 1992, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
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jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 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; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-37685

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19836 z dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa
JAMIKO, trgovina, posredništvo, zasto-
panje, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 66,
sedež: Linhartova 66, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05976/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, zastopnika, sedeža in fir-
me, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5352142
Firma: JAMIKO, Trgovina, posredniš-

tvo, zastopanje, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Parmova 22
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanoviteljica: Korene Ljudmila in Ko-

rene Janko, izstopila 28. 6. 1994; Cimbola
Olga, Ljubljana, Osenjakova 6, vstopila 28.
6. 1994, vložila 1,503.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korene Janko in zastopnica Korene
Ljudmila, razrešena 28. 6. 1994; direktorica
Cimbola Olga, imenovana 28. 6. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-37687

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01416 z dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa

MERA, proizvodno in trgovsko podjetje,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Koreninova 13,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20831/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in dejavnosti, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5743109
Firma: MERA, Proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Koreninova 13, Ljubljana
Skrajšana firma: MERA, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Erjavec Alojz, Ljubljana,

Koreninova 13, vstopil 20. 10. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov.

Rg-37688

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17169 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
REJC, d.o.o., Podjetje za gostinsko de-
javnost, Na Livadi 1a, Vrhnika, sedež:
Na  Livadi  1a,  Vrhnika,  pod  vložno  št.
1/10453/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo imena firme in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5449120
Firma:  REJC,  gostinska  dejavnost,

d.o.o., Vrhnika, Na Livadi 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rejc Stašo, Vrhnika, Na Li-

vadi 1a, vstopil 26. 11. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 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; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz.

Rg-37691

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17171 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
TURKIZ, podjetje za trgovino na drobno
in debelo, d.o.o., Zagorica 13, Stahovica,
sedež: Zagorica 13, Stahovica, pod vložno
št. 1/11889/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo zastopnika, uskladitev de-
javnosti in spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5483824
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Uršič Jožef, vstopil 29. 3.

1991, in Uršič Darinka, vstopila 28. 12.
1994, oba iz Stahovice, Zagorica nad Kam-
nikom 13, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Uršič Darinka, imenovana 30. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-37694

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01372 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
DIGI DATA, podjetje za raziskovalno de-
javnost, izobraževanje, storitve in trgovi-
no, d.o.o., sedež: Opekarska 11, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19249/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo druž-
benika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5633915
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Ustanovitelji: Grilc Matjaž, Kranj, Be-
nedikova 19, Marolt Nuša, Ljubljana, Jera-
nova 3, in Vugrin Marjana, Kranj, Bleiwei-
sova 88, vstopili 15. 7. 1992, vložili po
547.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-37695

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01398 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
SLIM, podjetje za transport, marketing in
trgovino, d.o.o., Dolsko, sedež: Dolsko 19,
Dol pri Ljubljani, pod vložno št. 1/11689/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5474701
Firma:  SLIM  LEVSTEK  IN  PART-

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Levstek Srečko, Ljublja-

na, Jamova 1, in Levstek Miroslava, Dol pri
Ljubljani, Dolsko 19, vstopila 15. 1. 1991,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lev-
stek Srečko, razrešen 24. 3. 1995 kot direk-
tor in imenovan za družbenika.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-37697

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17176 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
JOBB, trgovina in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, C. v Kleče 16, sedež: C. v Kleče 16,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13923/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5526728
Firma:  JOBB,  trgovina  in  storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: JOBB, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,301.818 SIT
Ustanovitelji: Bernot Guzelj Breda, Vo-

dice, Skaručna 14e, Jensterle Jože, Medvo-
de, Donova c. 15, in Plešec Bojan, Medvo-
de, Kalanova 23, vstopili 2. 12. 1991, vloži-
li po 1,100.606 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38411

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17659 z dne 27. 7. 1995 pri subjektu
vpisa EKOSAN, podjetje za inženiring,
projektiranje in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Galjevica 5a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05536/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo ustanoviteljev za-
radi odsvojitve deleža, firme in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5369169
Firma: EKOSAN, podjetje za inženi-

ring, projektiranje in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  EKOSAN,  INŽENI-

RING, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Žilih Jože, izstopil 28. 12.

1994; Žilih Stanislava, Ljubljana, Galjevica
5a, vstop 28. 12. 1994, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žilih Jože, razrešen 28. 12. 1994;
direktorica Žilih Stanislava, imenovana
28. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1995: 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-38413

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00584 z dne 16. 4. 1996 pri subjektu
vpisa Mladinsko klimatsko zdravilišče Ra-
kitna v ustanavljanju, sedež: Rakitna 96,
Preserje, pod vložno št. 1/01942/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča novega zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5273943000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Matjašec Jože, Logatec, Pavšičeva
28, imenovan 21. 3. 1996, kot namestnik
direktorja zastopa družbo neomejeno.

Rg-38416

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04435 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu
vpisa Prehodni mladinski dom v Ljublja-
ni, p.o., sedež: Jarška cesta 36, Ljubljana,
pod vložno št. 1/00394/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5051096
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Rupnik Krže Olga, razrešena
16. 10. 1994; zastopnik Kožuh Borut, Ljub-
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ljana, Bratov Učakar 120, imenovan 21. 12.
1994, kot ravnatelj zastopa dom neomejno.

Rg-38419

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00519 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PTT SREDNJEŠOLSKI CENTER
LJUBLJANA,  p.o.,  sedež:  Celjska  16,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00077/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5083435
Firma: ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO,

EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACI-
JE, Ljubljana, Celjska 16

Skrajšana firma: ŠC PET.

Rg-38432

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00178 z dne 15. 6. 1995 pod št. vložka
1/26428/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5886023
Firma:  PAMBA,  Posredništvo,  raču-

nalništvo in keramika, d.o.o.
Skrajšana firma: PAMBA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Jadranska 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mihorko Milovan, Ljub-

ljana, Jadranska 4a, Mihorko Branko, Ljub-
ljana, Tbilisijska 40, in Mihorko Marko,
Ljubljana, Cesta 24. junija 74, vstopili 12.
12. 1994, vložili po 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Mihorko Milovan, ki zastopa družbo
brez omejitev, ter prokurista Mihorko Bran-
ko in Mihorko Marko, imenovani 12. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 262
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, ra-
zen tiste za gradbeništvo; proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 511 Posredništvo; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 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 raču-
nalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravlja-
nje s holding družbami; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38434

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

95/04082 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa Pro 55, Biro za projektiranje in in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ziher-
lova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/13049/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravice lastninskega preoblikovanja,
spremembo ustanoviteljev in osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5504716
Osnovni kapital: 3,840.000 SIT
Ustanovitelji: I.RA. Inženiring Radov-

ljica, izstopil 29. 5. 1995; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložil 780.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
390.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil 380.000
SIT, Steiner Majda, Ljubljana, Ažmanova
14, vložila 430.000 SIT, Blaganje Dušan,
Ljubljana, Poljanska 19, vložil 360.000 SIT,
Gorečan Zvonko, Ljubljana, Bratov Roz-
manov 12, vložil 420.000 SIT, Istenič Irena,
Ljubljana, Brilejeva 2, vložila 360.000 SIT,
Sambol Marjetka, Ljubljana, Vojkova 87,
vložila 360.000 SIT, in Kranjc Igor, Ljub-
ljana, Šturmova 25, vložil 360.000 SIT – vsi
vstopili 29. 5. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Stei-
ner Majda, razrešena 29. 5. 1995 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
2LP280/0477-TJ z dne 20. 7. 1995.

Rg-38439

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00910 z dne 8. 6. 1995 pod št. vložka
1/26392/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5895197
Firma: ComZONE, trgovinska, d.o.o.
Skrajšana firma: ComZONE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Litostrojska 4
Osnovni kapital: 1,790.040 SIT
Ustanovitelj: Teo Teng Hian, Singapur,

Apt Blk 204 Tampines Street 21, vstop 22.
2. 1995, vložek 1,790.040 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Logar Tomaž, Hrastnik, Cesta 3. juli-
ja št. 2, imenovan 22. 2. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev..

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1995: 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in

računalniško opremo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-38440

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01387 z dne 8. 6. 1995 pod št. vložka
1/26395/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5896053
Firma: FUGA, gradbene in druge sto-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Kolesarska

pot 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kočevar Uroš, Ljubljana-

Šentvid, Kolesarska pot 15, vstop 21. 3.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kočevar Uroš, imenovan 21. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8 .6. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
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snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 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; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-38459

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05017 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa TRANSTRADE, zunanjetrgovinsko
podjetje za posredovanje in zastopanje v
prometu blaga..., Ljubljana, d.o.o., Kar-
deljeva ploščad 24, Ljubljana, sedež: Kar-
deljeva ploščad 24, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05379/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, firme, sedeža, ustanovitelja in poobla-
stil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5335264
Firma:  TRANSTRADE,  mednarodno

posredovanje in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: TRANSTRADE, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Skrbinškova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Djordjevič Dragoljub,

Beograd, Beogradskog bataljona 42, vložil
900.000 SIT, Djordjevič Olivera, Beograd,
Beogradskog bataljona 42, vložila 300.000
SIT, in Škrabec Janez, Ribnica, Hrovača 62,
vložil 300.000 SIT – vstopili 20. 2. 1990,
odgovornost: ne odgovarjajo; Černčec Mi-
lan in Pavković Miodrag, izstopila 6. 11.
1992.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škrabec Janez, ki od 29. 4. 1994 za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-38501

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12836 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa POVŽEK SERVIS, d.o.o., servis, tr-
govina in storitve v cestnem prometu,
Domžale, sedež: Potočnikova 1, Domžale,
pod vložno št. 1/20892/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme in skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 5721130
Firma: POVŽEK SERVIS, d.o.o., ser-

vis, trgovina in storitve v cestnem prome-
tu

Skrajšana  firma:  POVŽEK  SERVIS,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,540.540 SIT
Ustanovitelj: Povž Samo, Domžale, Po-

točnikova 1, vstop 21. 1. 1993, vložek
1,540.540 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38510

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13091 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
SMER 2000, inženiring za vizuelne ko-

munikacije, d.o.o., Bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, sedež: Bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12480/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, firme in osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5497949
Firma: SMER 2000, inženiring za vi-

zuelne komunikacije, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Pugljeva 21
Osnovni kapital: 2,544.000 SIT
Ustanovitelj: Štrukelj Zvone, Ljubljana,

Zaloška c. 78, vstop 15. 5. 1991, vložek
2,544.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38518

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13257 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa COPIS, podjetje za opravljanje gra-
fičnih in servisnih storitev, trgovino in
marketing, d.o.o., Palmejeva 4, Ljublja-
na, sedež: Palmejeva 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07490/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in deležev ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5386225
Osnovni kapital: 2,281.000 SIT
Ustanovitelj: Gerdina Anton, Borovnica,

Breg pri Borovnici 1a, vstop 16. 7. 1990,
vložek 2,281.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 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; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi 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; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje.

Rg-38540

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15744 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
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vpisa OBIS, podjetje za ekonomsko sve-
tovanje, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Šeškova 56, Ribnica, sedež: Šeškova 56,
Ribnica, pod vložno št. 1/12794/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo firme,
sedeža, ustanovitelja in deležev ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5528542
Firma:  OBIS,  družba  za  ekonomsko

svetovanje, trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Lepovče 23, Ribnica

Skrajšana firma: OBIS, d.o.o., Lepovče
23, Ribnica

Sedež: Ribnica, Lepovče 23
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljici: Trdan Mirjam, Ribnica,

Sušje 18, vstopila 25. 5. 1991, vložila
994.000 SIT, in Mestek Danilka, Sodražica,
Zamostec 18, vstopila 24. 6. 1994, vložila
508.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1996: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 172 Tka-
nje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 182 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov; 201 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in
kartona; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
291 Proizvodnja strojev za proizvajanje in
izkoriščanje mehanske energije, razen mo-
torjev za letala in motorna vozila; 292 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo; 293
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih stro-
jev; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
295 Proizvodnja drugih strojev za posebne
namene; 297 Proizvodnja gospodinjskih
aparatov in naprav; 332 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 333 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 371 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 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; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-

rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 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; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-38556

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16819 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
NORD AMERICAN CARS, trgovsko
podjetje in poslovne storitve, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Ižanska 32, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21375/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., spremembo sedeža, firme in osnov-
nega kapitala, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5715377
Firma: NORD AMERICAN CARS, tr-

govsko podjetje in poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: NORD AMERICAN
CARS, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ižanska c. 339
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: JARC ENTERPRISES,

171 Upper Middle Road, Oakville, Ontario,
Canada, vstopil 15. 12. 1992, in Boštjančič
Franci, Brezovica pri Ljubljani, Debevčeva
pot 16, vstopil 21. 12. 1994 – vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 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; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 2542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih

živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1596 Proizvod-
nja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov;
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; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3512 Proizvodnja in po-
pravila čolnov za razvedrilo in šport; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 4010 Oskrba z elek-
triko; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 20 – 10. IV. 1997 Stran 1553

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; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 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 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; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-

mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 551 De-
javnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 9000 Storitve javne higiene; 9213
Kinematografska dejavnost; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč.

Rg-38559

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17416 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa DELO – KNJIŽNI IN KOMERCI-
ALNI TISK, grafična dejavnost, d.o.o.,
sedež: Dunajska 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10752/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo dejavnosti in se-
deža ter spremembo sedeža ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5459907
Sedež: Ljubljana, Likozarjeva ulica 1
Ustanovitelj: DELO, Tiskarna, d.o.o.,

Ljubljana, Likozarjeva ulica 1, vstop 1. 2.
1991, vložek 84,665.645 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-

prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve.

Rg-38582

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02774 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa McLAW, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica 28. maja 69, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5623111
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelja: Lovrec Aleksander, Ljub-

ljana, Ul. 28. maja 69, in Lovrec Željka,
Ljubljana, Ul. 28. maja 71, vstopila 27. 3.
1992, vložila po 764.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
vrec Željka, razrešena 14. 4. 1994 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-38606

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18085 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa LIPAR, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Mengeš, Gorenj-
ska cesta 2, sedež: Gorenjska cesta 2,
Mengeš, pod vložno št. 1/23717/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo ustano-
viteljev in razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5818427
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelja: Lipar Branko, vstopil 31.

5. 1993, vložil 1,048.000 SIT, in Lipar Da-
mijan, vstopil 29. 12. 1994, vložil 632.000
SIT, oba iz Mengša, Gorenjska cesta 2, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
izdelava in popravilo elektrotehničnih iz-
delkov in izdelkov s področja elektronike in
avtomatike; gostinstvo in turizem; pekarske
in slaščičarske storitve; prevozi v cestnem
prometu.

Odslej je dejavnost: storitve na izobra-
ževalnem, kulturnem in zabavnem področ-
ju; trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi proizvodi; trgovina na debelo in drobno
z neživilskimi proizvodi; posredovanje, za-
stopanje in komisijski posli v prometu bla-
ga in storitev; komercialni posli pri uresni-
čevanju prometa blaga in storitev; promet
z nepremičninami in posredovanje v pro-
metu z nepremičninami; popravila, vzdr-
ževanje in servisiranje avdio-video opre-
me, računalniške in biro opreme ter opre-
me za šport in rekreacijo; posredovanje po-
tovanj, izletov, ekskurzij ter nudenje drugih
turističnih uslug; izdelava in prodaja ter
posredovanje v prometu z izdelki iz gline;
pridelava in prodaja cvetlic ter okrasnega
grmičevja; izvoz in uvoz blaga in storitev
ter začasen izvoz in uvoz blaga in storitev;
izdelava in popravilo elektrotehničnih iz-
delkov in izdelkov s področja elektronike
in avtomatike; gostinstvo in turizem; pe-
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karske in slaščičarske storitve; prevozi v
cestnem prometu.

Rg-38639

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18870 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PAPIRNICA PERO, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Brej-
čeva 2, sedež: Brejčeva 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24512/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo ustanovitelja, fir-
me, sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5875005
Firma: PAPIRNICA PERO, podjetje za

trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Žabjek 12

Sedež: Ljubljana, Žabjek 12
Osnovni kapital: 2,435.670 SIT
Ustanovitelj: Poderžaj Ivica in Jagodič

Olga, izstopili 28. 12. 1994; Udovič Alojz,
Ljubljana, Žabjek 12, vstopil 28. 12. 1994,
vložil 2,435.670 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Udovič Alojz, imenovan 28. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Poderžaj Ivica in zastopnica Jagodič Olga,
razrešeni 28. 12. 1994.

Rg-38664

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01017 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PROXY BPD, finančno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dalmatinova 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05669/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5873380
Firma: PROXY BPD, borzno posred-

niška družba, d.o.o., Ljubljana

Rg-38682

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02335 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SIMEX, proizvodno trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Kolodvorska 9, Ljubljana, se-
dež: Kolodvorska 9, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04719/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
priimka in naslova ustanoviteljice ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5341795
Firma:  SIMEX,  proizvodno  trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Slomškova 35
Ustanovitelja: Savnik Zoran, vložil

1,368.000 SIT, in Savnik Breda, vložila
152.000 SIT, oba iz Ljubljane, Slomškova
35, vstopila 21. 12. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1910

Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2862 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih 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.; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala, 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 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.;
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; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
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in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 47842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-38689

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03681 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu
vpisa EUROLINGUA, inštitut za tuje je-
zike, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mali trg 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12494/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5539307
Sedež: Ljubljana, Knezova 34a

Rg-38724

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00146 z dne 10. 2. 1996 pri subjektu
vpisa LABAR, d.o.o., podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in turizem, sedež: Pod goz-
dom  VI/1,  Grosuplje,  pod  vložno  št.
1/23430/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, zastopni-
kov, družbenikov in osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5794528
Firma: PIL 2, inženiring, d.o.o., Brezje

1, Grosuplje
Skrajšana firma: PIL 2, d.o.o., Grosup-

lje
Sedež: Grosuplje, Brezje 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bučar Jure, izstopil 11. 12.

1995; Lavrič Romina, Grosuplje, Brezje pri
Grosupljem 1a, vstopila 26. 4. 1993, vložila
300.000 SIT, Jevnikar Anton, Ivančna Go-
rica, Radohova vas 2a, vstopil 11. 12. 1995,
vložil 300.000 SIT, in Lavrič Silvo, Gro-
suplje, Brezje pri Grosupljem 1a, vstopil
11. 12. 1995, vložil 900.000 SIT – odgovor-
nost : ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bučar Jure, razrešen 11. 12. 1995;
direktor Lavrič Silvo, imenovan 11. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1996: 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; 274 Proizvodnja ple-
menitih in neželeznih kovin; 291 Proizvod-
nja strojev za proizvodnjo in izkoriščanje
mehanske energije, razen motorjev za letala
in motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo; 293 Proizvodnja
kmetijskih in gozdarskih strojev; 294 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 295 Pro-
izvodnja drugih strojev za posebne namene;

297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in
naprav; 451 Pripravljalna dela na gradbi-
ščih; 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; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motorih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnost
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-38736

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00338 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
TRIS A., telekomunikacije, računalništvo
in informacijski sistemi, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Rožna dolina 5/2, Ljubljana,
pod vložno št.1/19363/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, osnovnih vložkov, dejavnosti
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5653169
Sedež: Ljubljana, Pod hribom 55

Ustanovitelji: Mivšek Janko, Rovte, Hle-
više 4, vstop 22. 7. 1992, vložek 450.000
SIT, Peršurič Andžela, Dom 7 Stan 259,
Rusija, Sankt Peterburg, Prospekt Slave,
vstop 22. 7. 1992, vložek 90.000 SIT, Kraig-
her Marko, Mengeš, Kidričeva ul. 83, Tr-
zin, vstop 20. 10. 1995, vložek 600.000 SIT,
Vogel Matjaž, Prevalje, Trg 44, vstop 20.
10. 1995, vložek 180.000 SIT, in Wiegele
Matjaž, Kamnik, Podgorje 127b, vstop 20.
10. 1995, vložek 180.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kraigher Marko, imenovan 1. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Peršurič Andžela, razrešena 1. 11. 1995;
Mivšek Janko, razrešen 1. 11. 1995 kot di-
rektor in imenovan za zastopnika, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1996: 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško 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; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-38746

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00439 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
SARAJ, svetovanje, sejmi in aranžerstvo,
d.o.o., sedež: Plešičeva 27, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21104/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5701198
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Radaković Milijana, Prijedor, Mar-
šala Tita 28, imenovana 20. 12. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-38764

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00823 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PORKY’S, d.o.o., Podjetje za trgo-
vino, storitve in marketing, Ljubljana, se-
dež: Šišenska 51, Ljubljana, pod vložno št.
1/16057/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme s temile podatki:
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Matična št.: 5573971
Firma: LINEAIR INTERNATIONAL,

d.o.o.,  Ljubljana,  podjetje  za  trgovino,
storitve, marketing

Skrajšana firma: LINEAIR INTERNA-
TIONAL, d.o.o., Ljubljana

Rg-38810

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01425 z dne 9. 4. 1996 pod št. vložka
1/04707/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5340411002
Firma:  VALINA,  d.o.o.,  podružnica

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 2
Ustanovitelj: VALINA, podjetje za inže-

niring, marketing, zastopništvo, proizvod-
njo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Štepanjska
cesta 22b, vstop 15. 4. 1994, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Valentinčič Jože, Ljubljana, Šte-
panjska cesta 22b, imenovan 14. 5. 1994,
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost: čiščenje objektov, naprav, ze-
lenic in dvorišč; vzdrževanje objektov, na-
prav, parkov in zelenic; izvajanje zimske
službe, čiščenje snega; varovanje objektov,
premoženja, oseb in prireditev; opravljanje
hišniških in receptorskih del; vse storitve na
področju gradbene operative; zaključna de-
la v gradbeništvu; manjše adaptacije; seli-
tvene in prevozniške storitve; izdelovanje
kovinskih, lesenih in papirnih izdelkov; sto-
ritve na področju oblikovanja, reklame in
tiska; trgovina z živilskimi in neživilskimi
izdelki na debelo in drobno; zastopanje do-
mačih in tujih fizičnih in pravnih oseb.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si

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.

PREDPISI

S PODROČJA KULTURE

Po desetih letih je na slovenskem knjižnem trgu zopet zbirka predpisov
 s področja kulture. ČZ Uradni list je publikacijo izdal v sodelovanju

z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije. Na več kot 400 straneh je
v celoti ali po posameznih členih zbranih nekaj deset zakonov, podzakonskih
aktov in mednarodnih pogodb, ki z različnih zornih kotov govorijo o kulturni

dejavnosti v najširšem pomenu besede.

Zbirki bi lahko upravičeno dali naslov Vse o kulturi. V njej so med drugim
objavljeni zakoni: o Prešernovi nagradi, o avtorski in sorodnih pravicah,

o filmskem skladu RS, o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,
o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, o lastninjenju spomenikov in

znamenitosti v družbeni lastnini, o knjižničarstvu, o naravni in kulturni
dediščini itd. Obsežno je tudi poglavje podzakonskih predpisov s področja
kulture, v poglavju z določbami ustave in zakonov, ki veljajo za področje
kulture, pa so navedeni členi iz 20 veljavnih zakonov (od zakona o javnih

glasilih in zakona o upravi do carinskega zakona in zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju).

Na koncu knjige je geslovnik, ki olajša tematsko iskanje ustreznega predpisa.

Cena 3.675 SIT (10390)


