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CELJE

Rg-31073

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01983 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa INGO - TEHNA, inženi-
ring, storitve in trgovina, d.o.o., Štore,
Šentjanž 10/b, sedež: Šentjanž 10/b, Što-
re, pod vložno št. 1/05893/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5803012
Osnovni kapital: 1,798.012 SIT
Ustanovitelj: Godicelj Franc, Štore, Šent-

janž 10/b, vstop 7. 7. 1993, vložek 1,798.012
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37276

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01801 z dne 4. 1. 1996 pri subjek-
tu vpisa URANKAR, podjetje za gradbe-
ništvo, storitve in trgovino, d.o.o., Orož-
nov trg 2, Laško, sedež: Orožnov trg 2,
Laško, pod vložno št. 1/04073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki in spremembo pri zastopniku
s temile podatki:

Matična št.: 5609356
Osnovni kapital: 1,500.000,88 SIT
Ustanovitelja: Uratarič Nada, izstop

25. 4. 1994; Urankar Nada, Laško , Pot na
grad 4, vstop 25. 4. 1994, vložek 765.000,45
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Urankar
Drago, Laško, Pot na grad 4, vstop 25. 5.
1992, vložek 735.000,43 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Uratarič Nada, razrešena 25. 4.
1994; direktorica Urankar Nada, ime-
novana 25. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-38227

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00758 z dne 13. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa LIBRA, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Babno 24 a, Celje,
pod vložno št. 1/03210/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5545340
Osnovni kapital: 1,633.397 SIT
Ustanoviteljica: Amon Cvetka, Celje,

Babno 24 a, vstop 30. 10. 1991, vložek
1,633.397 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38228

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01282 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa SOLAR, trgovina, svetovanje,
posredništvo in zastopništvo, Škofja vas
52 c, d.o.o., sedež: Škofja vas 52 c, Škofja
vas, pod vložno št. 1/02955/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spre-
membo firme, sedeža in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5512956
Firma: SOLAR, trgovina, svetovanje,

posredništvo in zastopništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SOLAR, d.o.o.
Sedež: Škofja vas, Škofja vas
Osnovni kapital: 1,500.452 SIT
Ustanoviteljica: Pekošak Romanca,

Škofja vas, Škofja vas 53 c, vstop 12. 6.
1991, vložek 1,500.452 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7230 Obdelava podat-
kov; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov.

Rg-40144

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02843 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa DEBY, d.o.o., proizvodnja, sto-
ritve, trgovina, Slovenske Konjice, sedež:
Spodnje Preloge 39, Slovenske Konjice,

pod vložno št. 1/03973/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, spremembo firme, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5614821
Firma: DEBY, modna konfekcija, d.o.o.
Osnovni kapital: 1.549.000 SIT
Ustanovitelja: Debevec Roman in Čakš

Debevec Melita oba iz Slovenskih Konjic,
Spodnje Preloge 39, vstopila 13. 3. 1992,
vložila po 774.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996:
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-40167

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02344 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa HLAPON, Turistično podjet-
je, d.o.o., Cesta M. Zidanška 24, Šentjur,
sedež: Cesta M. Zidanška 24, Šentjur, pod
vložno št. 1/04968/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5706874
Osnovni kapital: 1.938.980 SIT
Ustanovitelji: Ogrizek Franc, Ogrizek

Miran in Ogrizek Julij, vsi iz Šentjurja, Uli-
ca Miloša Zidanška 24, vstopili 19. 10. 1992,
vloćili po 646.326,66 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-40197

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03051 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  KOMUNALA  LAŠKO,  p.o.
Laško,  Trubarjevo  nabrežje  11,  sedež:
Trubarjevo nabrežje 11, Laško, pod vlož-
no št. 1/00654/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5255317
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kačič Miran, razrešen 23. 5. 1994;
direktor Kenda Ivan, Laško, Badovinčeva
20, imenovan 14. 2. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Sodni register
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Rg-40201

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03067 z dne 22. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa SOMIT, Podjetje za izdelavo
predmetov iz keramike, d.o.o., Migojnice
81/e, Griže, sedež: Migojnice 81/e, Griže,
pod vložno št. 1/03279/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki ter spremembo firme s temile podat-
ki:

Matična št.: 5563798
Firma:  SOMIT,  podjetje  za  izdelavo

predmetov iz keramike, d.o.o.
Skrajšana firma: SOMIT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,761.000 SIT
Ustanovitelja: Vombek Danijel in Uri-

sek Mitja, oba iz Griž, Migojnice 81/e, vsto-
pila 28. 11. 1991, vložila po 880.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-40205

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01919 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa DIDACTA, jezikovno in stro-
kovno izobraževanje, d.o.o., Celje, Ljub-
ljanska 21, sedež: Ljubljanska 21, Celje,
pod vložno št. 1/00871/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5610184
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanoviteljica: Krelj Vesna, Celje,

Ljubljanska cesta 8, vstop 14. 11. 1989, vlo-
žek 1,552.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-40214

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02919 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa IRTEX, d.o.o., Proizvodno in
trgovsko podjetje Zreče, sedež: Cesta na
Roglo 31, Zreče, pod vložno št. 1/03511/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5582695
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Iršič Alojz, Zreče, Cesta

na Roglo 31, vstop 25. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40218

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02873 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ONIKS, mednarodna trgovi-
na, d.o.o., Cesta na Ostrožno 106,  Celje,
sedež: Cesta na Ostrožno 106, Celje, pod
vložno št. 1/02124/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki in spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5415683
Firma: ONIKS, mednarodna trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: ONIKS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,501.750 SIT
Ustanovitelj: Miklavčič Branko, Celje.

Cesta na Ostrožno 106, vstop 2. 2. 1993,

vložek 1.501.750 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se glasi: opravljanje
blagovnega prometa na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi iz blagovnih skupin;
tekstilni izdelki,  konfekcija in izdelki iz
krzna; vrvarski izdelki, izdelki iz konoplje
in jute; obutev in potrebščine; gumijasti iz-
delki, izdelki iz kavčuka in plastičnih mas;
usnje, sedlarski in jermenarski izdelki ter
potrebščine; elektrotehnični in elektronski
aparati, radijski in TV sprejemniki, stroji,
deli in potrebščine; elektrotehnični stroji,
naprave, oprema in elektrotehnični material
ter svetilna telesa; surove kože, volna in
krzno, živalski odpadki in dlaka; kovinski
in železarski izdelki; gradbeni, sanitarni, in-
štalacijski in ogrevalni material; pohištvo;
keramika, steklo, porcelan ter plastični iz-
delki za gospodinjstvo in druge potrebe; ke-
mični izdelki, barve, laki in potrebščine;
knjige in muzikalije; papir, šolski in pisar-
niški material, oprema in potrebščine; me-
dicinski in laboratorijski aparati, instrumen-
ti, oprema, deli, potrebščine in potrošni ma-
terial; drogerijski material (blago); fotograf-
ski in kinematografski aparati, instrumenti
in aparati za potrebe izobraževanja,
znanstvenega raziskovanja in za poklicno
uporabo; parfumerijsko in kozmetično bla-
go; izdelki za šport, lov, ribolov in kampira-
nje; izdelki, oprema in potrebščine, name-
njene za osebno varstvo pri delu, civilno in
protipožarno varstvo ter splošno rabo; iz-
delki domače in umetne obrti; cvetlice; raz-
širjanje dnevnikov, periodičnih in občasnih
časnikov, revij in drugih podobnih tiskov;
pogrebna oprema; motorna vozila, deli in
potrebščine; stare stvari; gostinske storitve;
športni inženiring; organizacija in izvedba
smučarske rekreacije in smučarskih teča-
jev; proizvodnja učil in telesno-kulturnih
rekvizitov; druga neomenjena industrija; iz-
delava in popravilo ortopedskih pripomoč-
kov; izdelava predmetov iz papirja; zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev; založništvo.

Rg-40250

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02336 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa  SEL, podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve, d.o.o., Letuš 61,
Šmartno ob Paki, sedež: Letuš 61, Šmart-
no ob Paki, pod vložno št. 1/05999/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5827701
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Marovt-Benčić Lucija,

Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 7, vstop
30. 5. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1996: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tebačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 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;
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; 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; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
reviajami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-40252

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02578 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa TRANSPORT-BIRO, trans-
portne storitve, Rogaška Slatina, Ašker-
čeva 10, d.o.o, pod vložno št. 1/00760/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedež, spremembo dele-
žev, povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe, spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5297087
Firma:  TRANSPORT-BIRO,   trans-

portne storitve, d.o.o., Rogaška Slatina
Skrajšana firma: TRANSPORT-BIRO,

d.o.o., Rogaška Slatina
Sedež: Rogaška Slatina, Aškerčeva 10
Osnovni kapital: 14,868.000 SIT
Ustanovitelja: Halužan Hinko Mladen,

Rogaška Slatina, Aškerčeva 10, vstop 5. 11.
1989, vložek 7,434.000 SIT, odgovornost:
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ne odgovarja; Halužan Zlatko, Mali Tabor,
Mali Tabor 80, vstop 5. 11. 1989, vložek
7,434.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena 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; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.

Rg-41029

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02511 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa DIAMANT, d.o.o., proizvod-
nja steklenih izdelkov, Rogatec 138, Ro-
gatec, sedež: Rogatec 138, Rogatec, pod
vložno št. 1/01914/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5390290
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelj: Goručan Jožef, Rogatec,

Rogatec 138, vstop 26. 6. 1990, vložek
1,541.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42564

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03135 z dne 22. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELMIS, gradbene instalacije,
d.o.o., sedež: Sv. Lovrenc 52, Prebold, pod
vložno št. 1/01894/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novim vložkom in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5390028
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Završnik Stanislav, Pre-

bold, Sv. Lovrenc 52, vstop 10. 3. 1994,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se razširi za opravlja-
nje naslednje dejavnosti: knjigovodske sto-
ritve.

Dejavnost družbe je odslej: napeljava in
popravila gradbenih instalacij; vzdrževanje
in popravilo električnih strojev in naprav;
knjigovodske storitve.

Rg-42577

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02533 z dne 6. 5. 1996 pri subjek-

tu vpisa PROTEKS, proizvodnja in pro-
met s tekstilnimi in drugimi proizvodi,
d.o.o., Orova vas 14 - Polzela, sedež: Oro-
va vas 14, Polzela, pod vložno št.
1/01452/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5347963
Osnovni kapital: 2,182.400 SIT
Ustanovitelj: Novak Stanko, Polzela,

Orova vas 14, vstop 29. 3. 1990, vložek
2,182.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42579

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02689 z dne 6. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa KARAHMET MURADIF, grad-
beno podjetje, d.o.o., Rogaška Slatina,
Spodnje Negonje 24, sedež: Spodnje Ne-
gonje 24, Rogaška Slatina,  pod vložno št.
1/05083/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5701686
Firma: KARAHMET MURADIF, grad-

beno podjetje, d.o.o., Rogaška Slatina
Skrajšana  firma:  KARAHMET  MU-

RADIF, d.o.o., Rogaška Slatina
Osnovni kapital: 4,649.000 SIT
Ustanovitelj: Karahmet Muradif, Roga-

tica - Republika BIH, Žepa 85 m, vstop 10.
9. 1992, vložek 4,649.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Škrinjarič Davorin, Rogaška Slatina,
Žibernik 50, imenovan 22. 5. 1994.

Rg-42590

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02434 z dne 13. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa HIDRO - INŽENIRING, p.o.,
Zavrh pri Galiciji 17a, Žalec, sedež: Za-
vrh pri Galiciji 17/a, Žalec, pod vložno št.
1/01727/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje p.o. v d.o.o., uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in spremembo pri zastop-
niku s temile podatki:

Matična št.: 5382564
Firma: HIDRO - INŽENIRING, d.o.o.,

Zavrh pri Galiciji 17/a, Žalec
Skrajšana firma: HIDRO, d.o.o., Zavrh

pri Galiciji 17/a, Žalec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šmarčan Darinka, Žalec, Zavrh pri
Galiciji 17 a, razrešena 17. 5. 1994 kot po-
močnica direktorja in ponovno imenovana
za direktorico, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-42591

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02155 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu  vpisa  ORODJARSTVO  CAJG,
d.o.o., Prekopa 53, Vransko, sedež: Pre-
kopa 53, Vransko, pod vložno št.
1/05915/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z

novimi vložki in spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5850185
Firma: ORODJARSTVO CAJG, d.o.o.,

Vransko
Osnovni kapital: 1,975.160 SIT
Ustanovitelj: Urankar Sašo, Gomilsko,

Gomilsko 64 a, vstop 21. 5. 1993, vložek
1,975.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42597

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03001 z dne 23. 5. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  CENTER  ZA  SOCIALNO
DELO OBČINE ŽALEC, p.o., sedež: Ce-
sta na Lavo 1, Žalec, pod vložno št.
1/00592/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o socialnem
varstvu, spremembo firme, sedeža, ustano-
vitelja, dejavnosti in spremembo pri zastop-
niku s temile podatki:

Matična št.: 5226678
Firma:  CENTER  ZA  SOCIALNO

DELO ŽALEC
Sedež: Žalec, Mestni trg 5
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 17. 12. 1992,
odgovarja do višine sredstev, ki jih zago-
tavlja zavodu po 10. čl. odloka.

Oseba, pooblaščena za zastopanje direk-
torica Pražnikar Irena, Prebold, Matke 46a,
razrešena 17. 12. 1992 in ponovno imeno-
vana za direktorico, ki zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost zavoda se odslej glasi: izvrše-
vanje javnih pooblastil in nalog po drugih
predpisih; storitve socialne preventive; sto-
ritve prve socialne pomoči; storitve pomoči
družini za dom; storitve osebne pomoči; sto-
ritve pomoči družini na domu; organizira-
nje skupnostnih akcij za socialno ogrožene
skupine prebivalstva; izvajanje institucio-
nalnih dejavnosti s področja socialnega
varstva; opravljanje gospodarskih dejavno-
sti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti
zavoda.

Rg-42608

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02948 z dne 21. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa AMIGO, izobraževalno, pre-
vozno in turistično podjetje Zreče, d.o.o.
sedež: Mladinska 1, Zreče, pod vložno št.
1/04965/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala
družbe z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5693543
Osnovni kapital: 1,569.270 SIT
Ustanovitelj: Čuk Jože, Zreče, Mladin-

ska 1, vstop 10. 11. 1992, vložek 1,569.270
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42620

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02370 z dne 15. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa MARS, trgovina na debelo in
drobno in posredništvo, d.o.o., Šempeter
153, v Savinjski dolini, sedež: Šempeter
153, Šempeter v Savinjski dolini, pod vlož-
no št. 1/02492/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe
ter spremembo zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5465338
Osnovni kapital: 1,568.725,40 SIT
Ustanovitelja: Kuder Alojz, vstop 28. 1.

1991 in Kuder Jožefa, vstop 29. 6. 1993,
oba iz Šempetra, Šempeter 153, vložila po
784.362,70 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Kuder Jožefa, razrešena 12. 5. 1994
in imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-42621

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00379 z dne 14. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa PROJEKTIVA, Ul. XIV. divi-
zije 14, Celje, d.o.o., sedež:  Ul. XIV. divi-
zije 14, Celje, pod vložno št. 1/01466/00
vpisalo v sodni register tega sodišča popra-
vo sklepa Srg 42/96 pri spremembi firme s
temile podatki:

Matična št.: 5076200
Firma: PROJEKTIVA, d.o.o., Celje,

Ul. XIV. divizije 14

Rg-42625

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02867 z dne 22. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa Studio V, za ples, izobraževa-
nje in druge storitve, d.o.o., Velenje,
sedež: Kavče 63, Velenje, pod vložno št.
1/05019/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5701694
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Trofenik-Šalek  Vere-

na, Velenje, Kavče 63, vstop 23. 3. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-42641

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03116 z dne 31. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa PRO-AS, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Žalec,
sedež: Vrbje 79 b, Žalec, pod vložno št.
1/02787/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5491177
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Oto, Žalec, Vrbje

79/b, vstop 6. 6. 1991, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42661

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00968 z dne 29. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa MENART, mednarodna trgo-
vina in storitve, d.o.o., Slovenske Konji-
ce, Kajuhova 4, sedež: Kajuhova 4, Slo-
venske Konjice, pod vložno št. 1/04508/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo družbenika, zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št. 5678919

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Kotnik Rafaela, izstop

23. 11. 1995, Cizej Andrej, Slovenske Konji-
ce, Kajuhova 4, vstop 23. 11. 1995, vložek
512.720 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pa-
hole Stanislav, Slovenske Konjice, Mestni
trg 11, vstop 23. 11. 1995, vložek 497.640
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vehovar
Dušan, Slovenske Konjice, Nova vas pri Ko-
njicah 9, vstop 23. 11. 1995, vložek 497.640
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kotnik Rafaela, razrešena 23. 11.
1995; direktor Cizej Andrej, imenovan
23. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge namene; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 6022
Storitve taksistov; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d,n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-42662

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02813 z dne 31. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa TEHNO SHOP, uvoz-izvoz, tr-
govina, d.o.o., Rogaška Slatina, Cesta na
Boč 1/a, sedež: Cesta na Boč 1/a, Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/03574/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5583900
Osnovni kapital: 1,729.771,50 SIT
Ustanovitelj: Čanaki Peter, Rogaška Sla-

tina, Cesta na Boč 1/a, vstop 18. 12. 1992,
vložek 1,729.771,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-42667

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03024 z dne 31. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa BASLE, trgovina in storitve,
d.o.o., Tabor, sedež: Ojstriška vas 26, Ta-
bor, pod vložno št. 1/03997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-

nje osnovnega kapitala z novomi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5871026
Osnovni kapital: 1,596.000 SIT
Ustanovitelja: Basle Ivan in Basle Kata-

rina, oba iz Tabora, Ojstriška vas 26, vsto-
pila 26. 3. 1992, vložila po 798.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-42668

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02830 z dne 30. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa FINGAR, trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje, d.o.o., Rogaška
Slatina, sedež: Tržaški hrib 11, Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/05056/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5701511
Osnovni kapital: 1,535.650 SIT
Ustanovitelja: Žolgar Ingrid, Rogaška

Slatina, Tržaški hrib 11, vstop 2. 11. 1992,
vložek 767.830 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Scholger Franz, Bernhausen, 7024
Filderstadt, Am Fleinsbach 17, Ortsteil,
vstop 2. 11. 1992, vložek 767.820 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-42670

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03197 z dne 30. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa BRAČIČ, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Bračičeva 3, Velenje, sedež:
Bračičeva  3,  Velenje,  pod  vložno  št.
1/04534/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5822106
Osnovni kapital: 1,761.860 SIT
Ustanoviteljica: Bračič Slavica, Velenje,

Bračičeva 3, vstop 15. 12. 1993, vložek
1,761.860 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42675

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02680 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TRATNIK, podjetje za go-
stinstvo  in komercialne storitve, d.o.o.,
Nazarje, Lačja vas N. H., sedež: Lačja vas
n. h., Nazarje, pod vložno št. 1/03570/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5584469
Osnovni kapital: 10,676.874 SIT
Ustanovitelja: Tratnik Mojca, vložek

10.000 SIT in Tratnik Roman, vložek
10,666.874 SIT, oba iz Nazarij, Lačja vas n.
h., vstopila 24. 1. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-42676

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03236 z dne 31. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa FIT MEDIA, podjetje za in-
formacijski in športni inženiring ter eko-
nomsko propagando, d.o.o., Mariborska
116, Celje, sedež: Mariborska 116, Celje,
pod vložno št. 1/01572/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
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o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremem-
bo firme in sedeža ter  spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5356857
Firma: FIT MEDIA, podjetje za infor-

macijski in športni inženiring ter ekonom-
sko propagando, d.o.o., Bežigrajska cesta
9, Celje

Skrajšana firma: FIT MEDIA, d.o.o.,
Celje

Sedež: Celje, Bežigrajska cesta 9
Osnovni kapital: 3,355.000 SIT
Ustanovitelja: Volfand Jože in Ratej Ire-

na, oba iz Celja, Kraigherjeva 7, vstopila
20. 3. 1990, vložila po 1,677.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo: 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi 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 izdelki; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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 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; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve,

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-42999

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00429 z dne 20. 6. 1996 pod št.
vložka 1/06487/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, oseb, poob-
laščenih za zastopanje, mej pooblastil za-
stopnikov in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5915511
Firma: MERKSCHA, furnirnica, d.o.o.
Skrajšana firma: MERKSCHA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Celje, Mariborska 116
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorica Melcher Elizabeth, Forstviertel 40,
Stuebing 8114, Avstrija, razrešena 3. 6.
1996 in ponovno imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev; direktori-
ca Merkscha Vida, Rein Salenz, Avstrija A-
8103, Rein Salenz 230, razrešena 3. 6. 1996
in ponovno imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Po-
žar Matjaž, Maribor, Krajnčičeva 5, imeno-
van 3. 6. 1996; prokurist Lebe Jožef, Mari-
bor, Borštnikova ul. 35, imenovan 3. 6.
1996.

Rg-43005

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04636 z dne 25. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa PREMICA, podjetje za inženi-
ring, d.o.o., Celje, Klanjškova 11, sedež:
Klanjškova  11,  Celje,  pod  vložno  št.
1/01793/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbene pogodbe, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe ter  spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5369550
Firma: PREMICA, podjetje za inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: PREMICA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,527.500 SIT

KOPER

Rg-33701

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01351 z dne 5. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa OPERATIVA, Podjetje za inženi-
ring, gradbeništvo in Trgovino, d.o.o., Ko-
per, Cesta prekomorskih brigad 9, Deka-
ni, sedež: Cesta prekomorskih brigad 9,
Dekani, pod vložno št. 1/03080/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spre-
membo sedeža in firme, spremembo naslo-
va ustanovitelja, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5614082
Firma: OPERATIVA, Podjetje za inže-

niring, gradbeništvo in trgovino, d.o.o.,
Koper, Sveti Anton, Tomažiči 26

Skrajšana  firma:  OPERATIVA  d.o.o.
Koper, Sveti Anton, Tomažiči 26

Sedež: Dekani, Sveti Anton, Tomažiči
26

Osnovni kapital: 1,529.460 SIT
Ustanovitelj: Forgič Stipan, Koper, To-

mažiči 26, Sveti Anton, vstop 6. 4. 1992,
vložek 1,529.460 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-36126

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00264 z dne 28. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa HOBI - Trgovina in marke-
ting, d.o.o., Koper, Cesta XIV. št. 21, Pra-
de, Koper, pod vložno št. 1/04570/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah: pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka, uskla-
ditev dejavnosti s Standardno klasifikacijo
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dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5820707
Osnovni kapital: 1,658.000 SIT
Ustanovitelj: Cergol Igor, Koper, Cesta

XIV. št. 21, Prade, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,658.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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 drobno s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 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; 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; 5243 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; 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; 5166 Trgovina na debe-
lo 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; 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; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 5552 Priprava in dosta-

va hrane (catering); 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Danaje avtomobilov v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba de-
javnost: samo menjalnice in zastavljalnice.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-37879

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00951 z dne 1. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa ALUMETAL, d.o.o., proizvodno
in trgovsko podjetje, Farančan, sedež: Sv.
Anton, Farančan 6, Koper, pod vložno št.
1/03695/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo tipa zastopnika ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5705258
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelja: Crivicich Alfio, Koper,

Farančan 6, Sv. Anton, vstop 4. 1. 1993,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Memon Igor, Koper, Ravne 19, Sv.
Anton, vstop 4. 1. 1993, vložek 900.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Me-
mon Igor, razrešen kot namestnik direktorja
16. 5. 1994 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-39486

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02174 z dne 3. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa ADRIACOMMERCE MONDEX,
export-import, veletrgovina, zastopanje,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška ulica 8,
Koper, pod vložno št. 1/02837/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje
osnovnega kapitala in vložka, razširitev de-
javnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5581184
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelj: Kavrečič Zdenko, Izola,

Ilirska ul. 12, vstop 12. 2. 1992, vložek
1,680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe je odslej: promet bla-
ga na debelo in drobno (vključno s prodajo
po pošti, preko katalogov in potujočo pro-
dajo) z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
zastopanje, posredovanje, agencijske in ko-
misijske storitve v prometu blaga in stori-
tev; skladiščenje; lastna proizvodnja in pro-
izvodnja v sodelovanju s kooperanti živil-
skih in  neživilskih izdelkov ter storitve v
tej proizvodnji; marketing; organiziranje
proizvodnje živilskih in neživilskih izdel-
kov; storitve finančnega inženiringa in po-
sredovanje financiranja; cestni prevoz bla-
ga in špedicija; izvoz in uvoz živilskih in
neživilskih izdelkov; maloobmejni promet

z Italijo; posredovanje, komisijski posli in
agencijske storitve v zunanjetrgovinskem
prometu; zastopanje tujih firm in prodaja
blaga iz brezcarinskih prodajaln; mednarod-
ni cestni prevoz blaga in mednarodna špedi-
cija; gostinske storitve: prenočišča, prehra-
na, bifeji in nudenje pijač ter hrane na sej-
miščih; turistično-agencijski posli in menjal-
niški posli.

Rg-40349

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02866 z dne 16. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELSIT - elektroservis in trgo-
vina, d.o.o., Sežana, Kajuhova 1, sedež:
Kajuhova  1,  Sežana,  pod  vložno  št.
1/01032/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, skrajšano firmo, spremembo
družbenikov, uskladitev dejavnosti s Stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnikov ter  uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5361257
Firma: ELSIT Antončič in partner -

elektroservis in trgovina, d.n.o., Sežana,
Kajuhova 1

Skrajšana  firma:  ELSIT  Antončič  in
partner, d.n.o., Sežana, Kajuhova 1

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Antončič Darko, vstop 28.
12. 1989 in Antončič Zmagoslava, vstop 29.
12. 1994, oba iz Sežane, Kajuhova 1, vloži-
la po  1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Antončič Darko, razrešen 29. 12. 1994
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; družbenica Antončič Zma-
goslava, imenovana 29. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1996: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi 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, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
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Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami in laki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe.

Rg-40361

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03416 z dne 7. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa MORGAN BOATS, turizem in
navtika, d.o.o., Piran, sedež: JLA 43, Pi-
ran, pod vložno št. 1/02731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, spremem-
bo naslova pri družbeniku ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5562244
Firma: MORGAN BOATS, turizem in

navtika, d.o.o.
Skrajšana  firma:  MORGAN  BOATS,

d.o.o.
Sedež: Piran, Fornače 15
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: MoRgan Milan, Piran, For-

nače 15, vstop 23. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40389

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00111 z dne 16. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa BLAGOVNO TRANSPORTNI
CENTER TERMINAL SEŽANA, d.o.o.,
sedež: Partizanska c. 79, Sežana, pod vlož-
no št. 1/00850/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje iz
d.o.o. v d.d., spremembo firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti, spremembo naziva
zastopnika in člane začasnega nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5107806
Firma: BLAGOVNO TRANSPORTNI

CENTER TERMINAL SEŽANA, d.d.
Skrajšana  firma:  BTC  TERMINAL

SEŽANA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 350,197.000 SIT
Ustanovitelji: Blagovno transportni cen-

ter Terminal p.o., Sežana, izstop 8. 3. 1995;
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 8. 3. 1995;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 8. 3. 1995; ude-
leženci notranjega odkupa, vstopili 8. 3.
1995; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 8. 3. 1995;
udeleženci interne razdelitve, vstopili 8. 3.
1995; družbeniki pred lastninskim preobli-
kovanjem, vstopili 21. 5. 1991, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, poblaščena za zastopanje: direk-
tor Lindič Marko, Dutovlje, Krajna vas 31,
razrešen 30. 5. 1995 in imenovan za zača-
snega direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Cerkvenik Bo-
jan, predsednik, Ahlin Ignacij, Brajdih Tat-
jana, Colja Gvido, Kontelj Marino in Mah-
nič Jordan, vsi vstopili 8. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi 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 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221
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
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami in la-
ki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in malimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6010 Železniški promet; 60211 Mestni in
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primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet
na rednih linijah; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preiskušanje in analizi-
ranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti: 67.13: samo menjalnice,
pri dejavnosti 74.12: izvzeta revizijska de-
javnost.

Rg-40391

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00150 z dne 9. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05119/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5930588
Firma:  BOFROST*ADRIA,  distribu-

cijsko, storitveno in proizvodno podjetje,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  BOFROST*ADRIA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Portorož, Senčna pot 14

Osnovni kapital: 1,646.460 SIT
Ustanovitelji: BO FROST ITALIA

S.p.A., San Vito Al Tagliamento (PN), Zo-
na ind. P. Rosso, V. Clauzetto 4, vstop 1. 2.
1996, vložek 1,317.160 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cortolezzis Patrik Enzo, Fiu-
me Veneto, Via Cadore 11, vstop 1. 2. 1996,
vložek 164.646 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Goljevšček Boris, Piran, Gregorčiče-
va 8, vstop 1. 2. 1996, vložek 164.646 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Goljevšček Boris, imenovan 1. 2. 1996,
za upravljanje s sredstvi družbe pri Agenciji
RS za plačilni promet, pri bankah in drugih
finančnih inštitucijah, pri katerih ima druž-
ba račune: za dogovarjanje, izdajanje ali pre-
našanje vrednostnih papirjev v imenu druž-
be (menice) in druga plačilna sredstva (ak-
ceptni nalogi ipd.), čeke, bone, naloge za
plačila, garancije za posojila in druge doku-
mente komercialnega značaja; za podpiso-
vanje naročil, in/ali kupoprodajnih pogodb,
ki se nanašajo na nabavo in prodajo sred-
stev ali poslov družbe; za podpisovanje na-
ročil in/ali kupoprodajnih pogodb za kamio-
ne, vozila, dovoljenja in druge dokumente,
ki se nanašajo na prevoz, vključno z vpisi in
izbrisi hipotek na vozilih, podpisovanje lea-
sing pogodb glede uporabe kaminov in vo-
zil: za sprejemanje in odpuščanje vodilnih
kadrov, mora direktor obvezno pridobiti tu-
di podpis prokurista ali predhodno pisno
soglasje družbenikov ali skupščine; proku-
rist Cortelezzis Patrik Enzo, imenovan 1. 2.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciava in slaščic; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava
čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetič-
ne hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,

začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda.

Rg-41864

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00107 z dne 18. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05142/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev zavoda s temile
podatki:

Matična št.: 5934559
Firma:  RAZISKOVALNI  INSTITUT

VALDOLTRA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ankaran, Jadranska c. 31
Ustanovitelja: Institut “Jožef Stefan”,

Ljubljana, Jamova 39, vstop 18. 1. 1996,
odgovornost: odgovarja do določene višine;
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ankaran,
Jadranska c. 31, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Le-
narčič Jadran, Koper, Rozmanova 28, ime-
novan 18. 1. 1996, kot v.d. direktorja zasto-
pa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996:
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 80303 Univerzitetno izo-
braževanje, visokošolsko izobraževanje.

Rg-41867

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01207 z dne 9. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa NEVAR 3, Predelava zlata in
žlahtnih kovin, notranja in zunanja trgo-
vina, zastopstva in storitve, d.o.o., Koper,
sedež: Kosovelov trg 8, Koper, pod vložno
št. 1/02308/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov, spremembo zastopnikov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5507235
Osnovni kapital: 6,179.000 SIT
Ustanovitelji: Cherin Giuseppe, vložek

3,707.400 SIT, Zudich Sonja in Cherin Eri-
ka, obe vložili po 1,235.800 SIT, vsi iz Tr-
sta, Italija, Sistiana 59/z, vstopili 7. 12. 1990,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cherin Giuseppe, razrešen 16. 5.
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1994; Peroša Milan, razrešen 16. 5. 1994;
direktor Bažec Marino, Sečovlje, Sv. Peter
54, imenovan 16. 5. 1994, zastopa in pred-
stavlja družbo ter sklepa vse pogodbe v ime-
nu in za račun družbe brez omejitev, razen
pogodb o nakupu, prodaji ali zamenjavi ne-
premičnin, osnovnih sredstev in kreditnih
pogodb, ki jih lahko sklene le na podlagi
sklepa skupščine družbe.

Rg-41869

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01445 z dne 12. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa MARKETING GALEB, d.o.o.,
Podjetje za trgovino, svetovanje in mar-
keting, Izola, Elvire Vatovec 4, sedež: El-
vire  Vatovec  4,  Izola,  pod  vložno  št.
1/00783/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, sedeža, podat-
kov pri družbenikih, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5300517
Firma: MARKETING GALEB, d.o.o.,

Podjetje za trgovino, svetovanje in mar-
keting, Izola, Polje 5i

Skrajšana  firma:  MARKETING  GA-
LEB, d.o.o., Izola, Polje 5i

Sedež: Izola, Polje 5i
Osnovni kapital: 13,627.162 SIT
Ustanovitelji: Faganel Cveto, Portorož,

Obala 113, Lucija, vstop 7. 11 1989, vložek
511.018,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Čačič Milan, Izola, Partizanska 1, vstop
7. 11. 1989, vložek 711.337,90 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Paliska Ivan, Izola,
Šared 26/e, vstop 7. 11. 1989, vložek
511.018,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pinter Ivan, Koper, Pahorjeva 19, vstop
7. 11. 1989, vložek 511.018,60 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Grom Bojan, Koper,
Milana Spasiča 13, vstop 7. 11. 1989, vlo-
žek 1,481.273 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jovanović Marjan, Izola, Cankarjev
drevored 4, vstop 7. 11. 1989, vložek
1,563.035 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Orel Viljem, Koper, Beblerjeva 5, vstop 7.
11. 1989, vložek 1,790.609 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pukl Franc, Izola, Ferda
Bidovca 7, vstop 7. 11. 1989, vložek
511.018,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Radujko Jožica, Koper, Cesta na Marko-
vec 49, vstop 7. 11. 1989, vložek 1,136.505
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bavčar
Vojko, Koper, Trg revolucije 10, vstop
7. 11. 1989, vložek 733.141,30 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Valenčič Danica,
Izola, Prisojna pot 7, vstop 6. 9. 1990, vlo-
žek 655.466,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Srebernič Boris, izstop 23. 5. 1994;
Flajs Valter, Portorož, Vojkova 42, vstop 12.
4. 1991, vložek 1,136.505 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vehovec Marjan, Šenčur pri
Kranju, Voklo 105, vstop 6. 9. 1990, vložek
511.018,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brkljača Željko, Koper, Partizanska 5/a,
vstop 6. 9. 1990, vložek 511.018,60 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kovačič Mateja,
Portorož, Liminjanska 8, vstop 1. 3. 1992,
vložek 712.700,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Stopar Irena, Ankaran, Regentova
6, vstop 7. 11. 1989, vložek 640.476,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja;

Rg-41870

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00013 z dne 28. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa MITAK, export-import, trgo-
vina, posredovanje, zastopanje, d.o.o., Se-
žana, sedež: I. tankovske brigade 5, Seža-
na, pod vložno št. 1/01258/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5373123
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Pavlovič Magda, razrešena 8. 1.
1996; direktor Zakojč Zvone, Kranj, Gos-
posvetska ul. 3, imenovan 8. 1. 1996, vodi
posle družbe in jo zastopa v poslih, katerih
posamična vrednost ne presega 200.000 SIT.
Za sprejemanje odločitev in zastopanje v
poslih, ki presegajo 200.000 SIT, je potreb-
no predhodno soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda.

Rg-41872

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01568 z dne 12. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa IMPEX, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Pliskovica 29, Dutovlje, se-
dež: Pliskovica 29, Dutovlje, pod vložno
št. 1/01992/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov, izstop družbenika ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5481902
Osnovni kapital: 1,547.373 SIT
Ustanovitelj: Širca Tatjana, izstop 30. 5.

1994; Širca Branko, Dutovlje, Pliskovica 29,
vstop 21. 1. 1991, vložek: 1,547.373 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41875

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01676 z dne 5. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa ELTA, Proizvodnja, prodaja in
montaža hladilne tehnike in avtomatike,
d.o.o., Koper, sedež: Verdijeva 1/a, Ko-
per, pod vložno št. 1/01963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: spremem-
bo sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5481350
Sedež: Koper, Muzčev trg 8

Osnovni kapital: 1,826.890 SIT
Ustanovitelj: Kabanica Aco, Koper, Can-

karjeva 21, vložek 1,826.890 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-41880

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02189 z dne 4. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa DUME-TRADE, d.o.o., Trgovina,
inženiring in posredovanje, Portorož, 30.
divizije 18, sedež: 30. divizije 18, Porto-
rož, pod vložno št. 1/03157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje
osnovnega kapitala in vložka, spremembo
dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5627052
Osnovni kapital: 2,127.600 SIT
Ustanovitelj: Sladič Tonko, Portorož,

Ulica 30. divizije 18, vstop 3. 4. 1992, vlo-
žek 2,127.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi s: posli uvo-
za in izvoza blaga in storitev v maloobmej-
nem prometu; prevoz in špedicija blaga in
potnikov v cestnem in morskem prometu
doma in v tujini; oddajanje vozil v najem
brez voznika; izvajanje investicijskih in
vzdrževalnih del doma in v tujini; izvajanje
montažnih in zaključnih del v gradbeništvu;
projektiranje in strokovni nadzor; finančno
računalniški posli, menjalniški posli.

Dejavnost družbe je odslej: predelava ko-
vin, kemičnih izdelkov in plastičnih mas;
izdelava lesenih predmetov; trgovina na de-
belo in drobno z živili, neživili in mešanim
blagom; posredovanje in agencijski posli v
prometu blaga, storitev in nepremičnin, za-
stopanje podjetij; proizvodni,  finančni in
strojni inženiring; servisiranje in manjša po-
pravila plovnih objektov; turistično posre-
dovanje; uvoz in izvoz prehrambenih in ne-
prehrambenih izdelkov; posli uvoza in iz-
voza blaga in storitev v maloobmejnem pro-
metu; prevoz in špedicija blaga in potnikov
v cestnem in morskem prometu doma in v
tujini; oddajanje vozil v najem brez vozni-
ka; izvajanje investicijskih in vzdrževalnih
del doma in v tujini; izvajanje montažnih in
zaključnih del v gradbeništvu; projektiranje
in strokovni nadzor; finančno računalniški
posli, menjalniški posli.

Rg-41884

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02383 z dne 9. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa ELTA, Proizvodnja, prodaja in
montaža hladilne tehnike in avtomatike,
d.o.o., Koper, sedež: Muzčev trg 8, Ko-
per, pod vložno št. 1/01963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prokurista s te-
mile podatki:

Matična št.: 5481350
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Kabanica Jovanka, Koper, Kidriče-
va 30, imenovana 11. 11. 1994.

Rg-41888

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02539 z dne 4. 7. 1996 pri subjektu
vpisa  AGRACOS,  notranja  in  zunanja
trgovina, d.o.o., Portorož, sedež: Obala
116, Portorož, pod vložno št. 1/02543/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
izstop družbenika ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5538017
Osnovni kapital: 1,750.360 SIT
Ustanovitelj: Bužekijan Edi, Portorož,

Lucan 15, vstop 20. 11. 1990, vložek
1,750.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bužekijan Lidija, izstop 18. 4. 1994.

Rg-41889

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02563 z dne 1. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa PEX, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Srebrničeva 11, Ankaran, sedež: Sre-
brničeva  11,  Ankaran,  pod  vložno  št.
1/01242/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo naslova pri družbeni-
ku, uskladitev dejavnosti s Standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter uskladitev akta s
temile podatki:

Matična št.: 5368685
Osnovni kapital: 1,502.630 SIT
Ustanovitelja: Gržina Ksenija in Krznar

Peter, oba iz Ankarana, Frenkova 2,  vstopi-
la 19. 3. 1990, vložila po 751.315 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 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; 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;
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; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrana
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnsti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-

jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74834 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.;

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

Rg-41890

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02596 z dne 4. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa NOUVELLE, Posredništvo in
trgovina, d.o.o., Izola, sedež: Polje 15, Izo-
la, pod vložno št. 1/01646/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje
osnovnega kapitala in vložkov ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5436010
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Flego-Poropat Irena, vstop

21. 6. 1990 in Flego Dragutin, vstop 23. 11.
1994, oba iz Izole, Kraška 16, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-41891

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02626 z dne 27. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa DANICA, Nastanitvene in dru-
ge storitve, d.o.o., Šmarje, Gažon št. 39,
sedež: Gažon 39, Šmarje, pod vložno št.
1/01409/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, vstop družbeni-
kov, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov, spremembo dejavnosti in pooblastilo
za zastopanje ter uskladitev akta s temile
podatki:

Matična št.: 5400341
Firma: DOM ODDIHA DANICA, na-

stanitvene in druge storitve, d.o.o., Šmar-
je, CASA DI RIPOSO DANICA, servizi
di sistemazione ed altri, s. r. l., Šmarje

Skrajšana firma: DOM ODDIHA DA-
NICA, d.o.o., Šmarje; CASA DI RIPOSO
DANICA, s. r. l., Šmarje

Osnovni kapital: 1,513.255 SIT
Ustanovitelja: Sabadin Danica, Šmarje,

Gažon 39, vstop 23. 5. 1990, vložek
1,255.611 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sabadin Marija, Šmarje, Gažon 29, vstop
12. 12. 1994, vložek 257.644 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sa-
badin Marija, imenovana 12. 12. 1994, kot
pomočnica direktorice in statutarna zastop-
nica družbe predstavlja in zastopa družbo v
notranjem in zunanjetrgovinaskem prome-
tu, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen,
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost

restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-41893

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02701 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa REAL, poslovne storitve, trgo-
vina-import-export, d.o.o., Portorož, se-
dež:  Vojkova 16, Portorož, pod vložno št.
1/04036/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo družbenikov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5775086
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vuk Ana, izstop 18. 4.

1994; Vuk Vladimir, Portorož, Vojkova ul.
16, Lucija, vstop 18. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41894

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02710 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa NELI, trgovina, gostinstvo in
turizem, d.o.o., Postojna, sedež: Landol
16, Postojna, pod vložno št. 1/03386/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka, uskla-
ditev dejavnosti s Standardno klasifikacijo
dejavnosti  ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5666716
Osnovni kapital: 1,508.950 SIT
Ustanovitelj: Marinšek Marjan, Postoj-

na, Landol 16, vstop 3. 4. 1992, vložek
1,508.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 0125
Reja drugih živali; 0150 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki in orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
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dajalnah, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-41898

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02768 z dne 10. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa RAUDASCHL NAUTIC- Nav-
tično turistično podjetje, d.o.o., Piran,
sedež: Bolniška 1, Piran, pod vložno št.
1/03310/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, prokuro ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5646189
Osnovni kapital: 2,324.000 SIT
Ustanovitelj: HUBERTRAUDASCHL,

Avstrija, Ried 155, St. Wolfgang am See,
vstop 12. 3. 1993, vložek 2,324.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Sokolič Šuč Sonja, Portorož, Obala
105, imenovana 27. 12. 1994.

Rg-41902

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02899 z dne 9. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa MICROART, Podjetje za komu-
nikacije in računalniški inženiring, d.o.o.,
Koper, sedež: Ferrarska ulica 10, Koper,
pod vložno št. 1/02504/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in zastopnikov ter uskladitev dejavno-
sti s Standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5531039
Ustanovitelj: Koce Aleš, Koper, Vatov-

čeva 1, vstop 16. 11. 1994, vložek 931.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koce Mat-
jaž, izstop 16. 11. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Koce Matjaž, razrešen 16. 11. 1994; di-
rektor Djurdjič Vladimir, Koper, Vatovčeva
7, imenovan 14. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; Markl Monika, Koper, Va-
tovčeva 7,  imenovana 14. 12. 1994, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2852
Splošna mehanična dela; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d. n.; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 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;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme

v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhiteksturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-41904

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02958 z dne 13. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa DOMEN, trgovina, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Pivka, sedež: Šmihel
11, Pivka, pod vložno št. 1/04135/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, iskladitev
dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5770971
Osnovni kapital: 1,629.000 SIT
Ustanovitelj; Volk Damijan, Pivka, Šmi-

hel 11, vstop 7. 1. 1993, vložek 1,629.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, 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
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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 poliu-
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 račinal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami in la-
ki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
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jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in malimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravila obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Proprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Pri dejavnosti 67.13 - pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce.

Rg-41909

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03039 z dne 4. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa ROBEX, storitve, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Koper, Vena Pilona 12,
sedež: Vena Pilona 12, Koper, pod vložno
št. 1/02173/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti s Standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5498147
Firma: ROBEX, storitve, trgovina in

proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: ROBEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelj: Petrovič Branko, Koper,

Vena Pilona 12, vstop 23. 11. 1990, vložek
1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge namene; 3120 Proizvod-

nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 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; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6024 Cestni tovorni promet; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja.

Rg-41915

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00594 z dne 10. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5904633
Firma: HOYER - Mednarodna špedici-

ja, d.o.o., Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: HOYER, d.o.o., Ilir-

ska Bistrica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ilirska Bistrica, Vojkov drevo-

red 14
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: HOYER GmbH Internatio-

nale Fachspedition, Hamburg, Nemčija,
Wendenstrasse 414-424, vstop 25. 5. 1995,
vložek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gregec Josip, Ilirska Bistrica, Voj-
kov drevored 14, imenovan 25. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-41916

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00606 z dne 1. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa TRAMONTAL, inženiring, stori-
tve in trgovina, d.o.o., Lucija, sedež: Se-
mova 23, Lucija, Portorož, pod vložno št.

1/03360/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vstop družbenika, spremembo ustano-
viteljskih deležev, uskladitev dejavnosti s
Standardno klasifikacijo dejavnosti ter za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5675278
Ustanovitelja: Brajko Edvard, Portorož,

Semova 23, Lucija, vstop 6. 7. 1992, vložek
865.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Panger Franko, Sečovlje, Parecag 178, vstop
23. 5. 1995, vložek 865.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pan-
ger Franko, imenovan 23. 5. 1995, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo  z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5154
Trgovina na debelo  s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnosti
okrepčevalnic; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Pri dejavnosti 67.13 - pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-41918

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00663 z dne 1. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05149/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča ustanovitev GIZ s temile po-
datki:

Matična št.: 5909546
Firma: TGZ Izola – Turistično gospo-

darsko združenje Izola, g.i.z.
Skrajšana firma: TGZ Izola, g.i.z.
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Izola, Veliki trg 11
Ustanovitelji: Hotelsko turistično nase-

lje Simonov zaliv, d.d., Izola, Morova 6a;
Hotelsko turistično podjetje Belvedere,
d.o.o., Izola, Veliki trg 11; DELFIN, Hotel
Zveze društev upokojencev Slovenije,
d.o.o., Izola, Tomažičeva 10;  STAVBE-
NIK-GOSTINSTVO, gostinsko turistično
podjetje, d.o.o., Izola, Cankarjev drevored
17; MARINVEST, inženiring, investicije,
turizem, d.o.o., Izola, Polje 5/I; Srednja go-
stinska in turistična šola Izola, Izola, Preko-
morskih brigad 7;  CIRT - Center za izobra-
ževanje in razvoj v turizmu, d.o.o., Izola,
Prekomorskih brigad 7; ADRIATIC Zava-
rovalna družba d.d., Koper, Ljubljanska 3/a;
Bele skale, turizem in trgovina, d.o.o., Izo-
la, Veliki trg 10; TOURIST SERVICE
BELVEDERE, d.o.o., Podjetje za turizem,
trgovino in informatiko, Izola, Dobrava 1/a;
RADIO MORJE - Audio studio, d.o.o., Po-
lje 5/I, Izola, vsi vstopili 13. 4. 1995, odgo-
vornost: vsi odgovarjajo s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rener
Ivan, Izola, Osojna pot 6, Jagodje, imeno-
van 13. 4. 1995, kot predsednik upravnega
odbora zastopa in predstavlja združenje ter
sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
združenja brez omejitev, razen pogodb o
nakupu, prodaji ali zamenjavi nepremičnin,
kreditnih pogodb ter pogodb, ki finančno
obremenjujejo združenje nad tolarsko proti-
vrednostjo 10.000 DEM, ki jih lahko sklene
le na podlagi predhodnega sklepa upravne-
ga odbora; Seljak Branko, Portorož, Obala
105, Lucija, imenovan 13. 4. 1995, kot pod-
predsednik upravnega odbora zastopa in
predstavlja združenje ter sklepa vse pogod-
be v imenu in za račun združenja brez ome-
jitev, razen pogodb o nakupu, prodaji ali
zamenjavi nepremičnin, kreditnih pogodb
ter pogodb, ki finančno obremenjujejo zdru-
ženje nad tolarsko protivrednostjo 10.000
DEM, ki jih lahko sklene le na podlagi pred-
hodnega sklepa upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 9111 Dejavnost poslovnih in de-
lodajalskih združenj.

Rg-41920

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00758 z dne 13. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05139/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5907691
Firma: VENERE, d.o.o., Trgovina, po-

sredništvo in izvoz-uvoz, Portorož
Skrajšana firma: VENERE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Portorož, Obala 55
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Levačič Vlado, Portorož,
Obala 61, vstop 14. 8. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Levačič Vlado, imenovan 14. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 01131
Vinogradništvo; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torno vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
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; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
7110 Dajanje avtomobila v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-41924

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00890 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  SREDNJA  GOSTINSKA
IN TURISTIČNA ŠOLA IZOLA, p.o.
SCUOLA MEDIA ALBERGHIERA E
TURISTICA  ISOLA,  p.r.,  sedež:  Ulica
prekomorskih brigad 7, Izola, pod vložno
št. 1/00233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5088682
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ko-

bal Mara, Koper, II. prekomorske brigade
25 a, razrešena 31. 8. 1995 kot pomočnica
ravnatelja ter imenovana za ravnateljico, ki
zastopa brez omejitev; Tkalčič Marjan, raz-
rešen 31. 8. 1995; Jurinčič Edelman, razre-
šen 31. 8. 1995; Perne Adelija, Izola, Oljčna
pot 9, imenovana 31. 8. 1995 kot v.d. po-
močnice ravnateljice zastopa brez omejitev.

Rg-41927

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00066 z dne 2. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05151 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz okrožnega sodišča v Novi

Gorici: spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža ter razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5895006
Firma: FORTUNA, HREŠČAK & Co.,

Proizvodno, trgovsko podjetje, d.n.o., Se-
žana

Skrajšana  firma:  FORTUNA,  HRE-
ŠČAK & Co., d.n.o., Sežana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Sežana, Ulica talcev 18
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Dejavnost, vpisana 2. 7. 1996: 9301 De-

javnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri

Okrožnem sodišču v Novi Gorici, pod vlož-
no številko: 1/3480/00 s firmo: FORTUNA,
HREŠČAK & Co. Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.n.o., Vipava.

Rg-41928

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00083 z dne 1. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05150 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podat-
ki:

Matična št.: 5935261
Firma: VISOKA ŠOLA ZA MANAGE-

MENT V KOPRU
ISTITUTO DI STUDI UNIVERSI-

TARI DI MANAGEMENT A CAPODI-
STRIA

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Koper, Cankarjeva 5
Ustanovitelji: Mestna občina Koper, Ko-

per, Verdijeva 10; Občina Piran, Piran, Tar-
tinijev trg 2; Občina Izola, Izola, Sončno
nabrežje 8; Gospodarska zbornica Sloveni-
je, Območna zbornica Koper, Koper, Fer-
rarska 2, vsi vstopili 30. 12. 1995, odgovor-
nost: odgovarjajo do določene višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Trunk-Širca Nada, Portorož, Pot k izviru 4,
Lucija, imenovana 14. 12. 1995, kot v.d.
dekana zastopa zavod z omejitvijo, da pri
sklepanju pogodb o nakupu ali odtujitvi ne-
premičnin potrebuje soglasje ustanovitelji-
ce lastnice nepremičnin.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 8030 Viš-
ješolsko in visokošolsko izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-41932

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00137 z dne 5. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05157/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5938163
Firma: LUKA KOPER PRISTAN, go-

stinstvo, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: LUKA KOPER PRI-

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

govornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 104,057.000 SIT
Ustanovitelj: Luka Koper p.o., Koper,

Vojkovo nabrežje 38, vstop 15. 1. 1996,
vložek 104,057.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Križman Franko, Koper, Turki 46,
Sv. Anton, imenovan 15. 1. 1996, kot direk-
tor ne more brez soglasja skupščine sklepati
poslov ali sprejemati odločitev, ki se nana-
šajo na: pridobivanje, odtujitev ali obreme-
nitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to
ni že izrecno opredeljno v letnem planu,
izvajanje investicijskih del in najemanje po-
sojil ter kreditov, ki presegajo 20% vredno-
sti osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje
takih posojil ali poroštev, prenos kakršnih-
koli pravic družbe ali spreminjanje notranje
organizacije družbe.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1996: 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 5551 Storitev menz;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-41937

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00286 z dne 5. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05131/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5942527
Firma: TRIXIN, Kopija center in ser-

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

govornostjo
Sedež: Koper, Obrtniška 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Slokar Tomo, Koper, Koz-

lovičeva ul. 5, vstop 25. 3. 1996, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zonta Denis, Koper, Cesta med vinogradi 7,
vstop 25. 3. 1996, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Vibor, d.o.o.,
Ljubljana, Benčičeva 11/b, vstop 25. 3.
1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slokar Tomo, imenovan 25. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih

predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati, 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-41938

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00324 z dne 1. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa AMIDAS, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Koper, sedež: Nazorjev trg 5, Ko-
per, pod vložno št. 1/02502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča začetek postop-
ka redne likvidacije ter spremembo firme in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5546265
Firma: AMIDAS, Trgovsko podjetje,

d.o.o., Koper - v likvidaciji
Skrajšana firma: AMIDAS, d.o.o., Ko-

per - v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ku-

kec Dušan, razrešen 16. 4. 1996 kot namest-
nik direktorja; direktor Falkner Vladimir,
razrešen 16. 4. 1996; likvidator Hladnik Sa-
mo, Koper, Rozmanova  4, imenovan 16. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Sklep skupščine z dne 16. 4. 1996 o za-
četku redne likvidacije.

Rg-41945

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00416 z dne 10. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05135/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5949386
Firma: MITO, Gostinsko turistične sto-

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

govornostjo
Sedež: Strunjan, Strunjan 47
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mozgan Tomo, Piran, Tru-

barjeva 3, vstop 17. 5. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Boroja Mi-

lenko, Strunjan, Strunjan 47, vstop 17. 5.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mozgan Tomo, imenovan 17. 5. 1996,
posamično zastopa in predstavlja družbo in
sklepa pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o odsvojitvi ali
obremenitvi nepremičnin, ki jih lahko skle-
ne le v sopodpisu; Boroja Milenko, imeno-
van 17. 5. 1996, kot namestnik direktorja
posamično zastopa in predstavlja družbo in
sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitev, razen pogodb o ods-
vojitvi ali obremenitvi nepremičnin, ki jih
lahko sklene le v sopodpisu.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.

Rg-41946

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00417 z dne 12. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05135/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5949386001
Firma: MITO, Gostinsko turistične sto-

ritve, d.o.o. Strunjan 47 - PUB No 111
Koper, Zore Perello Godina 2

Skrajšana firma: MITO, d.o.o. - PUB
No 111

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Koper, Zore Perello Godina 2
Ustanovitelj: MITO, Gostinsko turistič-

ne storitve, d.o.o., Strunjan, Strunjan 47,
vstop 17. 5. 1996; odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-
roja Milenko, Strunjan, Strunjan 47, imeno-
van 17. 5. 1996, kot vodja podružnice za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah.

Rg-41949

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00431 z dne 9. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05162/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5949408
Firma: GEMA-JUR - Finančni inženi-

ring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GEMA-JUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Ferrarska ulica 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Tica Marija, Portorož,

Ulica borcev NOB 35, vstop 24. 5. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tica Marija, imenovana 24. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila: 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina 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 ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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
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
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami in la-
ki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in malimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55112

Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasig)
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; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; ekonomska propaganda; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Pri dejavnosti 67.13 - pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-41953

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00480 z dne 27. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa TRIXIN, Kopija center in ser-
vis, d.o.o., sedež: Obrtniška 5, Koper, pod
vložno št. 1/05131/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5942527
Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996:

74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Rg-41957

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00530 z dne 5. 7. 1996 pod št.
vložka 1/051587/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:
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Matična št.: 5949742
Firma: DOMANA, proizvodnja in trgo-

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

govornostjo
Sedež: Šmarje, Šmarje 55
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Dovžan Nataša in Dov-

žan Martina, obe iz Šmarja pri Kopru, Šmar-
je 55, vstopili 21. 6. 1996, vložili po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dovžan Nataša, imenovana 21. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2753
Litje lahkih kovin; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih 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; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7470 Čiščenje stavb; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-41958

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01509 z dne 12. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa PPR, finančni inženiring,
d.o.o., Razdrto, sedež: Razdrto b. št.,
Hruševje, pod vložno št. 1/02981/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov, pripojitev pri prevzemni družbi
in uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5625289
Firma: PPR, nepremičnine, d.o.o., Raz-

drto
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelji: Pavlin Vladimir, Hrušev-

je, Hruševje 41/a, vstop 10. 3. 1992, vložek
503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Požar Igor, Prestranek, Matenja vas 80,
vstop 10. 3. 1992, vložek 503.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Rep Boris, Pivka,
Pot k studencu 9, vstop 10. 3. 1992, vložek
503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kaluža Stane, izstop 24. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Požar Igor, razrešen 24. 5. 1994 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo in v imenu in za račun družbe sklepa
vse pravne posle do višine 10.000 DEM
tolarske protivrednosti, ostale posle pa s pi-
snim soglasjem vseh družbenikov.

Pripojitev družbe PREMIK 94, Splošno
gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o. Potoki
29, Kobarid, na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 24. 5. 1994 pod opr. št. Srg 1509/94
dne 12. 6. 1996.

Dosedanje dejavnosti družbe se popol-
noma spremenijo, tako da se po novem gla-
se: organiziranje prodaje, posredovanje in
prodaja vseh vrst zgrajenih objektov in dru-
gih nepremičnin ter dajanje v najem; finanč-
ni inženiring, finančno, ekonomsko, organi-
zacijsko in tehnično svetovanje, finančne
storitve; trgovina in posredovanje v prome-
tu z vrednostnimi papirji; menjalniški posli;
stanovanjske storitve – organizacijske, prav-
ne, finančne, administrativne, tehnične in
plansko programske storitve za upravljanje
stanovanj in stanovanjskih hiš; visoka grad-
nja, gradnja, rekonstrukcija, adaptacija in
popravila stanovanjskih, gospodarskih in
drugih stavb; nizka gradnja, gradnja pro-
metnih, hidrogradbenih  in drugih objektov
nizke gradnje; instalacijska, zaključna in
druga obrtna dela v gradbeništvu; proizvod-
nja kamna, gramoza, peska, gradbenega ma-
teriala, gradbenih predizdelkov in bitumen-
skih izdelkov; proizvodnja žaganega lesa,
plošč in končnih lesenih izdelkov; urejanje
stavbnega zemljišča, urejanje in vzdrževa-
nje ulic in prometnih poti, parkov, zelenic
in rekreacijskih površin; prostorsko in urba-
nistično planiranje in projektiranje, projek-
tiranje gradbenih objektov in drugo projek-
tiranje; raziskovanje in proučevanje terena
za gradnjo objektov, izvajanje minerskih
del; celovit inženiring s področja gradbe-
ništva; sodne cenitve v gradbeništvu, kme-
tijstvu in gozdarstvu; opravljanje vseh vrst
storitev za lastnike in druge uporabnike sta-
novanj, poslovnih prostorov in gospodar-
skih objektov; organiziranje in vodenje vseh
vrst proizvodnih in obrtnih kooperacij; grad-

nja in vzdrževanje gozdnih prometnic, vlak
in drugih objektov; gozdni transport: pre-
voz lesa do skladišča ali javne ceste; prevoz
blaga in prevoz potnikov v cestnem prome-
tu; trgovina na debelo z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; trgovina na drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovi-
na z živilskim in neživilskim blagom v tran-
zitu; trgovinske storitve: agencijske, posred-
niške, zastopniške; gostinske storitve nasta-
nitve, prehrane in druge gostinske storitve
(kavarne, krčme, točilnice, bari ipd.); orga-
niziranje in posredovanje pri organiziranju
potovanj, ekskurzij in drugih turističnih
aranžmajev doma in v tujini, posredovanje
pri nastanitvi turistov, agencijska dejavnost;
ekonomska propaganda, prirejanje sejmov
in razstav; oblikovanje in tiskanje vsega pi-
sarniškega pribora, revij, plakatov, reklam-
nega materiala ind.; fotokopiranje in kopi-
ranje načrtov; storitve ročne masaže in sav-
ne.

Posli zunanjetrgovinskega prometa: uvoz
in izvoz živilskega in neživilskega blaga;
začasen uvoz živilskega in neživilskega bla-
ga; maloobmejni promet; posebne oblike zu-
nanjetrgovinskega prometa: kompenzacijski
posli, konsignacijski in tranzitni posli, trgo-
vinsko posredovanje, zastopanje tujih firm,
druge trgovinske storitve na mednarodnem
trgu; izvajanje investicijskih in ostalih del v
tujini; mednarodni prometno agencijski po-
sli.

Rg-41962

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/99274 z dne 27. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa DROGA PORTOROŽ, Živil-
ska industrija, d.d., sedež: Obala 27, Por-
torož, pod vložno št. 1/00584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta, zastopnikov in članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5048265
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ča-

čovič Matjaž, Izola, Ulica Emilia Driolia 9,
razrešen 27. 3. 1996 kot predsednik začasne
uprave in imenovan za predsednika uprave,
ki kot generalni direktor zastopa družbo brez
omejitev; član uprave Majcen Ivan, razrešen
27. 3. 1996.

Člani nadzornega sveta: Kovač dr. Bo-
gomir, Petrič Ivan, Tul Marija, Swinchatt
Robert, Remic Branko in Bernik Nataša, vsi
izstopili 27. 3. 1996; Kovač Bogomir, Tul
Marija, Kleva Vili, Stonič Radovan, Star-
man Irena in Lavooij Frank Jan, vsi vstopili
27. 3. 1996.

Sprememba statuta z dne 4. 4. 1996

Rg-41959

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03184 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GOLDINAR, podjetje za
opravljanje zastavljalniškega in menjal-
niškega poslovanja ter ekonomsko finanč-
nega  inženiringa,  d.o.o.,  Koper,  sedež:
Belveder  4,  Koper,  pod  vložno  št.
1/04525/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, uskladitev dejavnosti, prokuro ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:
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Matična št.: 5812518
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pines Vladenka, Koper,

Kvedrova 1, vstop 17. 6. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pines Danilo, Koper, Kvedrova 1,
imenovan 29. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 6521
Finančni 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; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-41964

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00369 z dne 13. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa IKA, tehnično-servisne stori-
tve in trgovina, d.o.o., Koper, sedež:
Pristaniška  3,  Koper,  pod  vložno  št.
1/03466/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5373026
Sedež: Koper, Ljubljanska cesta 5/a.

Rg-41965

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00338 z dne 10. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa AGENSDESIGN, industrijski,
grafični in fotodesign ter inženiring,
d.o.o., Koper, Garibaldijeva 14, sedež:
Garibaldijeva 14, Koper, pod vložno št.
1/03006/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme in
uskladitev dejavnosti s Standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5603056
Firma: AGENSINVEST, investicije, in-

ženiring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENSINVEST, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno

z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina 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
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
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami in la-
ki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in malimi 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; 51488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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;
7130 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
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načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Pri dejavnosti 67.13 samo menjalnice in
zastavljalnice.

Rg-41968

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00347 z dne 10. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa MEMORY TRADE, podjetje
za trgovino in poslovne storitve, d.o.o.,
Dutovlje, sedež: Godnje 21/B, Dutovlje,
pod vložno št. 1/04255/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter uskladitev dejavnosti s
Standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5777836
Firma:  IZOBRAŽEVALNI  CENTER

MEMORY, izobraževanje in poslovne
storitve, d.o.o., Dutovlje

Skrajšana firma: MEMORY, d.o.o., Du-
tovlje

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri Trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
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
Trgovina 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
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 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 trgovinah; 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
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 in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483

Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih  in drugih domov; 5522 Storitve  kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
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.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 samo menjalnice in
zastavljalnice.

Pri dejavnosti 74.12 izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-41969

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00353 z dne 7. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa Podjetje LUKA KOPER, p.o., Ko-
per, sedež: Vojkovo nabrežje 38, Koper,
pod vložno št. 1/00322/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje v d.d., spremembo firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti s Standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, spremembo tipa in poob-
lastil zastopnika, člane začasnega nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144353
Firma:  LUKA  KOPER,  prekladanje,

skladiščenje in druge pristaniške stori-
tve, delniška družba
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Skrajšana firma: LUKA KOPER, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 14,000,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova ul. 28; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ul. 5;
delničarji iz interne razdelitve delnic po sez-
namu; delničarji iz notranjega odkupa del-
nic po seznamu; delničarji iz javne prodaje
delnic po seznamu; Občina Koper, Koper,
Verdijeva 6; Republika Slovenija, vsi vsto-
pili 7. 11. 1995, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korelič Bruno, Koper, Hrvatini 22/a,
razrešen 30. 11. 1995 in imenovan za pred-
sednika začasne uprave, ki zastopa družbo
neomejeno s tem, da mora pridobiti pred-
hodno soglasje začasnega nadzornega sve-
ta, če gre za posle nad vrednostjo 2,000.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju  Banke Slovenije na dan sklenitve
pogodbe in naknadno soglasje začasnega
nadzornega sveta, če gre za sklepanje po-
slov o investicijskih vlaganjih ter nabavi
oziroma prodaji osnovnih sredstev ne glede
na vrednost, če ti posli niso zajeti v planu
delniške družbe ali poslovnem načrtu druž-
be.

Člani nadzornega sveta: Ritoša Neda,
Kralj Drago, Matič Dragomir; Gorup Boris;
Filipič Peter in Jelenc Milan, vsi vstopili 7.
11. 1995, ter Pucer Dino, Kozinc Miha in
Knez Marjan, vstopili 21. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-

lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 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; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje;  74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 so samo menjalnice
in zastavljalnice.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-41971

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00693 z dne 20. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05143/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5909724
Firma:  KENDI  -  LEKIĆ  &  ostali  -

Marketing in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KENDI - LEKIĆ &

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

odgovornostjo
Sedež: Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Lekić Slobodan, Poduje-

vo, Selo Obranđa, vstop 15. 6. 1995, vložek
5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Lekić Nebojša, Ankaran, Hr-

vatini 11/a, vstop 15. 6. 1995, vložek 5.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lekić Slobodan, imenovan 15. 6. 1995,
kot poslovodja zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Lekić Nebojša, imenovan 15.
6. 1995, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; ekonomska propaganda.

Pri dejavnosti 67.13 so samo menjalni-
ce.

Rg-41972

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00733 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VETERINARSKI ZAVOD
PRIMORSKE, p.o., Sežana, Trg 28. av-
gusta 3, sedež: Trg 28. avgusta 3, Sežana,
pod vložno št. 1/00493/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5102189
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vojtkovzsky Rajko, razrešen 30. 6.
1995; v.d. direktorja Vončina Rafael, Seža-
na, I. tankovske brigade št. 3, razrešen 17.
5. 1996 in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev .

Rg-41973

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00838 z dne 13. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa FAMILY SHOP - Trgovina,
turizem in storitve, d.o.o., Koper, sedež:
Čevljarska  27,  Koper,  pod  vložno  št.
1/01856/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5654777
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šepič Danijela, Koper, Prisoje 2,
imenovana 19. 9. 1995, zastopa družbo ter
sklepa pogodbe na podlagi predhodnega
sklepa skupščine družbe; direktor Kajtez
Milenko, razrešen 19. 9. 1995.

Rg-41974

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00956 z dne 8. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05159/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5920167
Firma:  RAJSA,  kemično  čiščenje  in

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

govornostjo
Sedež: Ankaran, Kocjančičeva 12
Osnovni kapital: 2,310.000 SIT
Ustanovitelja: Sotlar Aleš in Sotlar Ro-

mualda, oba iz Ankarana, Kocjančičeva 12,
vstopila 8. 11. 1995, vložila po 1,155.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Sotlar Romualda, imenovana 8. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Sotlar Aleš, imenovan 8. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1996: 1451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 4521 Splošna grad-
bena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6022 Storitve taksistov; 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.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propa-
ganda; 7470 Čiščenje stavb; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov.

Pri dejavnosti 67.13 so samo menjalnice.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-

cevtski izdelki.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska

dejavnost.

Rg-41976

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00172 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa PRIFO, Upravljanje s skladi,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška ulica 8,
Koper, pod vložno št. 1/04618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo ustanoviteljev
in vložkov, uskladitev dejavnosti s Stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev ustanovnega akta z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5822637
Osnovni kapital: 50.000.000 SIT
Ustanovitelj: Kragelj Igor, izstop 27. 12.

1994; Klemše Leon, izstop 27. 12. 1994;
Primorski finančni center Interfin, borzno
posredniška družba, d.o.o., Koper, Prista-
niška 8, vstop 27. 12. 1994, vložek
50,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-41978

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00218 z dne 1. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa MODRA LINIJA, pooblaščena
investicijska družba, d.d., Koper, v an-
gleščini: MODRA LINIJA, Entrusted in-
vestment fund, Ltd. Koper, sedež: Prista-
niška 8, Koper, pod vložno št. 1/04873/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, odobrenega ka-
pitala, statuta in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5853249
Osnovni kapital: 3,185,248.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Sernec Jože,

vstop 7. 3. 1996 in Turk Miran, izstop 2. 3.
1995.

Sklep skupščine z dne 6. 3. 1996: odo-
breni kapital znaša 159,262.400 SIT, in si-
cer tako, da vsako poslovno leto odloči o
povečanju osnovnega kapitala za 1 %, to je
za 31,852.480 SIT, izraženo v delnicah po
nominalni vrednosti.

Sprememba statuta z dne 6. 3. 1996.

Rg-41979

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00346 z dne 2. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa Trgovsko, proizvodno in storitve-
no podjetje PRO-NOVA, d.o.o., Brezovi-
ca, Črni Kal, sedež: Brezovica 22, Črni
Kal, pod vložno št. 1/03278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, družbenikov, uskladitev dejavno-
sti s Standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnikov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5894409
Firma:  PRO-NOVA  RODMAN  IN

OSTALI, d.n.o., trgovina in storitve, Bre-
zovica, Črni Kal

Skrajšana  firma:  PRO-NOVA  ROD-
MAN IN OSTALI, d.n.o., Brezovica, Črni
Kal

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Ogrin Danijela, izstop 29.
12. 1994; Rodman Moreno, vložek 7.200
SIT, in Rodman Tjaša, vložek 800 SIT, oba
iz Kopra, II. prekomorske brigade 48, vsto-
pila 29. 12. 1994, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Ogrin Danijela, razrešena 29. 12.
1994; Rodman Tjaša, imenovana 29. 12.
1994, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev; direktor Rodman Mo-
reno, imenovan 29. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 50101
Trgovina na  debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-

zili; 50103 Posredništvo pri Trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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;
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; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi 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; 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 in laki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 24 – 5. V. 1997 Stran 1805

malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5163 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 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.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7140 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 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.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 51.18: razen farmacevt-
skih izdelkov.

Pri dejavnosti 67.13 so samo menjalnice
in zastavljalnice.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-41980

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00352 z dne 17. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa TAČEK, Salon za pse in mač-
ke, d.o.o., Portorož, Kosovelova 40, Lu-
cija, sedež: Kosovelova 40, Portorož, pod

vložno št. 1/04177/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, uskladi-
tev dejavnosti s Standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo zastopnika ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5764815
Firma: TAČEK, Komljanec & Gorjup,

salon za pse in mačke, d.n.o., Kosovelova
40, Lucija - Portorož

Skrajšana firma: TAČEK, Komljanec
& Gorjup, d.n.o., Portorož

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Komljanec Ljubica, Por-
torož, Kosovelova 40, vstop 5. 5. 1993, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Gorjup Andrej, Koper, Prisoje 19,
vstop 29. 3. 1995, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Komljanec Ljubica, razrešena 29. 3.
1995 in imenovana kot družbenica, ki za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik Gor-
jup Andrej, imenovan 29. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996: 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in malimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-41982

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00401 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MEDIALES - Mizarstvo in
trgovina, d.o.o., Izola, sedež: Šared 26/b,
Izola, pod vložno št. 1/04318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, družbenikov in vložkov, uskladi-
tev dejavnosti s Standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo zastopnika ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5791120
Firma:  MEDIALES  -  Mizarstvo  in

trgovina, Gardina Lino in Ezio, d.n.o.,
Izola

Skrajšana firma: MEDIALES, Gardina
Lino in Ezio, d.n.o., Izola

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Gardina Lino, Buje, Hr-
vaška, Volpija b.št., Kaštel, vstop 17. 5.
1993, vložek 144.060 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Gardina
Ezio, Buje, Hrvaška, Volpija b.št., Kaštel,
vstop 20. 3. 1995, vložek 96.040 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gar-
dina Ezio, imenovan 20. 3. 1995, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega: 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 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.

Rg-41986

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00515 z dne 4. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa LEASING - INVEST, leasing, in-
vesticije in finančno-ekonomske storitve,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška ulica 3,
Koper, pod vložno št. 1/04655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, uskladitev dejavnosti s Standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5829526
Sedež: Koper, Cesta Zore Perrelo - Go-

dina 2
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Kenda Bojan, Portorož, Zatišje 4, ime-
novan 18. 5. 1995, ne sme sklepati pogodb
o nakupu in prodaji nepremičnin družbe ter
kreditnih pogodb nad višino osnovnega ka-
pitala, ki jih lahko sklene le na podlagi skle-
pa skupščine; direktor Hladnik Samo, Ko-
per, Rozmanova 4, razrešen 18. 5. 1995 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev, razen pogodb o nakupu in
prodaji nepremičnin, ki so last družbe, in
kreditnih pogodb nad višino osnovnega ka-
pitala, ki jih lahko sklene le na podlagi skle-
pa skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 50301
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
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nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 vse razen farma-
cevtskih izdelkov.

Pri dejavnosti 67.13 so samo menjalnice
in zastavljalnice.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-41990

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00614 z dne 2. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa ACTA, podjetje za trgovino, ko-
mercialne in servisne storitve, d.o.o., Pi-
ran, sedež: Grajska št. 16, Piran, pod vlož-
no št. 1/03977/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s Stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in prečišče-
no besedilo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5746035
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 3512

Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 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
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55112
Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba de-
javnost: samo menjalnice.

Rg-41993

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00881 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa IRBIS, d.o.o., prizvodnja, in-
ženiring, trgovina, uvoz, izvoz, Ilirska Bi-
strica, sedež: Brinškova 19, Ilirska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/01475/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložkov, uskladitev dejavnosti s Stan-
dardno klasifikacijo dejvnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5411637
Sedež: Ilirska Bistrica, Koseze 32 c
Osnovni kapital: 1,696.700 SIT
Ustanovitelja: Macarol Neva in Macarol

Marjan, oba iz Ilirske Bistrice, Brinškova
19, vstopila 15. 8. 1990, vložila po 848.350
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami in laki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;

projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-41998

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02384 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ARCOP, storitve, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Koper, sedež: Oljčna
pot 29 c, Koper, pod vložno št. 1/02358/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti s Standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5519900
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rušnjak Adriano, Koper,

Oljčna pot 29 c, vstop 20. 7. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 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; 5131 Trgovina na de-
belo 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
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.
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Rg-42000

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02807 z dne 11. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa A & G - Trgovina, export-import,
turizem in storitve, d.o.o., Izola, sedež: Pit-
tonijeva 13, Izola, pod vložno št. 1/03705/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, spre-
membo zastopnikov ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5706777
Firma: A & G - Trgovina, turizem in

storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: A & G, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, Čevljarska 27
Osnovni kapital: 1,587.552 SIT
Ustanovitelja: Cavallaro Alfredo, Bres-

so (MI), Italia, Via Domizoni 51, vstop 21.
9. 1992, vložek 1,111.286,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sacca’ Giuseppa, Bres-
so (MI), Italia, Via Domizoni 51, vstop 21.
9. 1992, vložek 476.265,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Cavallaro Alfredo, razrešen 24. 12. 1994
in imenovan za prokurista; Sacca’ Giuseppa,
razrešena 24. 12. 1994 kot namestnica direk-
torja; direktorica Šepič Danijela, Koper, Pri-
soje 2, imenovana 24. 12. 1994 zastopa in
predstavlja družbo ter sklepa vse pogodbe na
podlagi predhodnega sklepa skupščine.

Rg-42009

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00129 z dne 10. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05132/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev k.d. s temile podat-
ki:

Matična št.: 5891566
Firma: VESNA - ĐURĐEVIĆ Vesna,

knjigovodski servis, k.d.
Skrajšana firma: VESNA - ĐURĐEVIĆ

Vesna, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Sečovlje, Sv. Peter 123
Ustanovitelja: Đurđević Vesna, Beograd,

Sremskih odreda 12, vstop 18. 1. 1995, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; in en komanditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Đurđević Vesna, imenovana 18. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

KRANJ

Rg-35805

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02347 z dne 6. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa VIZA, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve. d.o.o., Kranj, sedež:
Ješetova  14d,  Kranj,  pod  vložno  št.
1/04036/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge in spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5852072
Osnovni kapital: 2,760.000 SIT
Ustanovitelja: Zaplotnik Ljubo in Zaplot-

nik Viktorija, oba iz Kranja, Ješetova 14d,
vstopila 30. 2. 1992, vložila po 1,380.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zaplotnik Viktorija, imenovana 30. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev; Zaplot-
nik Ljubo, imenovan 25. 5. 1994, kot poslo-
vodja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-36465

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02441 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa VAŠ DOM, gradbeno pod-
jetje in trgovina, d.o.o., Preddvor, sedež:
Preddvor  97,  Preddvor,  pod  vložno  št.
1/02428/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, spre-
membo sedeža, firme, razširitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5711142
Firma: VAŠ DOM, gradbeno podjetje

in trgovina, d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: VAŠ DOM, d.o.o., Ra-

dovljica
Sedež: Radovljica, Gorica 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jereb Bojan, Preddvor,

Preddvor 97, vstop 14. 3. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi še na: trgovino z
živilskimi in neživilskimi proizvodi na drob-
no in veliko; uvoz in izvoz živilskih in neži-
vilskih proizvodov; zastopanje in posredo-
vanje v prometu blaga in storitev v zunanje-
trgovinski dejavnosti.

Rg-38369

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št.95/01398 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa: SLIKOPLESKARSTVO Škof-
ja  Loka,  p.o.,  sedež:  Tavčarjeva  ul.  1,
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00230/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, skrajšane firme, naziva
zastopnika, ustanovitelje, kapital, člane nad-
zornega sveta in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5145066
Firma:  SLIKOPLESKARSTVO,  d.d.,

Škofja Loka
Skrajšana  firma:  SLIKOPLESKAR-

STVO, d.d., Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Škofja Loka, Tavčarjeva ul. 21
Osnovni kapital: 7,180.000 SIT
Ustanovitelji: Občinski ljudski odbor

Škofja Loka, izstop 22. 6. 1995; Sklad RS
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 22. 6. 1995, vložek 1,436.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vstop 22. 6. 1995, vložek 718.000 SIT,

odgovornost: ne odgovarja; Zavod za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Kolodvorska ul. 15, vstop 22. 6. 1995, vlo-
žek 718.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 22.
6. 1995, vložek 1,436.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 22. 6. 1995, vložek
2,872.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: v.d.
direktorja Masterl Franc, Škofja Loka, Kam-
nitnik 1 A, razrešen 25. 5. 1995 in dne 26. 5.
1995 imenovan za začasnega direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev;

Člani nadzornega sveta: Tavčar Ivan, Ka-
lan Aleksander, Pip Alenka, vsi vstopili 26.
5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1996: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 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; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-40709

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št.94/02672 z dne 27. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa TERACO, trgovina na zavr-
šna dela v gradbeništvu, d.o.o., Šenčur,
sedež: Srednja vas 79, Šenčur, pod vložno
št. 1/04702/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5757975
Osnovni kapital: 1,657.000 SIT
Ustanoviteljica: Vehovec Suzana, Šenčur,

Srednja vas 79, vstop 28. 4. 1993, vložek
1,657.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40711

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02704 z dne 27. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa EDERA, trgovina, proizvod-
nja, gostinstvo, d.o.o., Kranjska Gora, se-
dež: Slavka Černeta 33, Kranjska Gora,
pod vložno št. 1/03682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povišanje osnov-
ne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5637708
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Babić Nediljko, Gozd Mar-

tuljek, Zgornje Rute 54, vstop 9. 6. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-40753

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02585 z dne 21. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa METOD, čistilni servis Kranj,
d.o.o., sedež: C. 1. maja 5, Kranj, pod
vložno št. 1/04962/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5779804
Osnovni kapital: 1,852.000 SIT
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Ustanovitelj: Stojčovski Metodi, Kranj,
C. 1. maja 5, vstop 1. 6. 1993, vložek
1,852.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40754

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02590 z dne 21. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa DAMAY, engineering, Kranj,
d.o.o., sedež: Cesta Staneta Žagarja 39,
Kranj, pod vložno št. 1/01246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.: 5388317
Sedež: Kranj, Cesta Staneta Žagar-

ja 39
Osnovni kapital: 1,617.700 SIT
Ustanovitelj: Jarc Dare, vstop 12. 6. 1990

in Jarc Marta, vstop 31. 5. 1994, oba iz
Kranja, Staneta Žagarja 39, vložila po
808.850 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-40758

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00085 z dne 21. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa TRENI, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., sedež: Savska c. 34, Kranj, pod
vložno št. 1/05686/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5799392
Sedež: Kranj, Savska c. 34
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Bajželj Marko, Kranj, Delavska 47 A,
imenovan 23. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; Krč Samo, Kranj, Galetova 7, ime-
novan 23. 1. 1996, kot namestnik direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40797

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00374 z dne 14. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa MA & JA COMERC, podjetje
za grafične storitve in posredovanje bla-
ga v notranji in zunanji trgovini, Škofja
Loka, d.o.o., sedež: Trata 20, Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/04899/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novne vloge ter spremembo ustanovitelja in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5784298
Firma: MA & JA COMERC, podjetje

za grafične storitve in posredovanje bla-
ga v notranji in zunanji trgovini, d.o.o.,

Skrajšana firma: MA & JA COMERC,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,929.000 SIT
Ustanovitelj: Derlink Janko, Škofja Lo-

ka, Trata 20, vstop 29. 5. 1993, vložek
1,929.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lukančič Maja, izstop 14. 6. 1994.

Rg-40837

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02517 z dne 8. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa LANGO,  podjetje za proizvod-
njo in trgovino z usnjenini in kozmetični-
mi izdelki, d.o.o.,Kranj, sedež: Slovenski
trg 8, Kranj, pod vložno št. 1/01546/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in spremembo ose-

be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5612691
Sedež: Kranj, Slovenski trg 8
Osnovni kapital: 1,500.200 SIT
Ustanovitelja: Langerholc Aleš in Lan-

gerholc Hermina, oba iz Kranja, Cankarje-
va 5, vstopila 24. 4. 1990, vložila po 750.100
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Langerholc Hermina, imenovana 24.
4. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40841

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02525 z dne 7. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa MGD KRANJ, d.o.o., sedež:
Kalinškova  25,  Kranj,  pod  vložno  št.
1/00779/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 58286782
Firma: MGD, podjetje za marketing

Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: MGD, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Kalinškova 25
Osnovni kapital: 1,655.100 SIT
Ustanovitelji: Mrkaić Gozdana, Mrkaić

Mičo in Mrkaić Dragiša, vsi iz Kranja, Ka-
linškova 25, vstopili 15. 12. 1989, vložili
vsak po 551.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-40847

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00220 z dne 8. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa JR, podjetje za trgovino in stori-
tve  Kranj,  d.o.o.,  sedež:  Golniška  13,
Kranj, pod vložno št. 1/03067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5596971
Sedež: Kranj, Golniška 13
Osnovni kapital: 1,574.000 SIT
Ustanovitelj: Rihtaršič Jurij, Kranj, Gol-

niška 13, vstop 14. 2. 1992, vložek
1,574.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregnacija lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-

valmi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 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; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-41745

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01185 z dne 28. 5, 1996 pri sub-
jektu vpisa ISKRA STIKALA, industrija
stikal in programske opreme Kranj,
d.o.o., sedež: Savska Loka 4, Kranj, pod
vložno št. 1/01289/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, preoblikovanje v d.d.,
spremembo firme, skrajšane firme, naziva
zastopnika, ustanovitelja, povečanje kapita-
la in začasni nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5045142
Firma:  ISKRA  STIKALA,  industrija

nizkonapetostne stikalne tehnike, d.d.,
Kranj

Skrajšana  firma:  ISKRA  STIKALA,
d.d., Kranj

Pravnoorg.oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 489,277.000 SIT
Ustanovitelji: Iskra Holding d.d., Ljub-

ljana,Trg revolucije 3, vstop 17. 12. 1990,
vložek 27,987.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 18. 10. 1994, vložek
207,414.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Gregorčičeva 25, vstop 27. 6. 1995, vlo-
žek: 31,734.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, vstop 27. 6. 1995, vložek
79,185.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci notranjega odkupa, vstopili
27. 6. 1995, vložili 95,258.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; upravičenci inter-
ne razdelitve, vstopili 27. 6. 1995, vložili
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47,699.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; Iskra Kibernetika, podjetje Stikala, iz-
stop 27. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Aleksander, Šenčur, Sajevče-
vo naselje 38, razrešen 27. 6. 1995 in ime-
novan za začasnega direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Perčič Vinko,
Vreček Franc, Uršič Franc, Pivk Ivan in
Šenk Milan, vsi vstopili 27. 6. 1995.

Rg-41762

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02576 z dne 26. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ADDAX, trgovina in zastopa-
nje, Kranj, d.o.o., sedež: Tončka Dežma-
na 8, Kranj, pod vložno št. 1/03397/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5619424
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mazora Ivan, Kranj, Tonč-

ka Dežmana 8, vstop 15. 5. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41769

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02982 z dne 21. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa FLISER, zasebna družba za
servis pranja in pralne tehnike, gostinstvo
ter trgovina na debelo in drobno z neži-
vilskimi izdelki, Kranjska  Gora, d.o.o.,
sedež: Slavka Černeta 33, Kranjska Go-
ra, pod vložno št. 1/00998/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5350271
Sedež: Kranjska Gora, Slavka Černe-

ta 33

Rg-41781

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št.96/00053 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TEHNOTRONIK, zabavna
elektronika, d.o.o., sedež: Zvirče 5 C, Tr-
žič,  pod vložno št. 1/01450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje,  s temile po-
datki:

Matična št.: 5413036
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Menart Karel, razrešen 12. 1. 1996;
direktor Leban Renato, Ljubljana, Žiberto-
va 26, imenovan 12. 1. 1996, za sklepanje
pravnih poslov potrebuje soglasje družbeni-
kov.

Rg-41778

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03993 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa PORČA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Jesenice,
sedež: C. železarjev 18, Jesenice, pod vlož-
no št. 1/04820/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in sedeža, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo zastopnika, ustanovite-
lja, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5818362
Firma:  KENAN,  gostinsko  podjetje,

d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: KENAN, d.o.o., Jese-

nice
Sedež: Jesenice, Titova 29
Osnovni kapital: 1,946.300 SIT
Ustanovitelj: Porča Fehro, izstop 21. 11.

1994; Rekič Ramiz, Jesenice, Dobravska
ulica 7, vstop 21. 11. 1994, vložek:
1,946.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Porča Fehro, razrešen 21. 11. 1994;
direktor Rekič Ramiz, imenovan 21. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežne-
ga; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 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; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Sto-
ritve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

Rg-41787

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št.94/03079 z dne 21. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa RDEČA RAKETA, podjetje
za opravljanje grafičnih, oblikovalskih in
marketinških storitev, d.o.o., Zg.Besnica,
sedež: Rakovica 18, Zgornja Besnica, pod
vložno št. 1/00423/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo ustanoviteljev, imena
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5297036
Osnovni kapital: 1,986.000 SIT

Ustanovitelj: Erjavec Branko, Zgornja
Besnica, Rakovica 18, vstop 14. 6. 1994,
vložek 1,986.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Smiljanić Zoran, izstop 14. 6. 1994;
Erjavec Brane, izstop 14. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Erjavec Brane, razrešen 14. 6. 1994;
Erjavec Branko 14. 6. 1994 ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-41788

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02783 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa SERVIS MR, podjetje za mon-
tažo in popravila, d.o.o., Jesenice, sedež:
Cesta revolucije 15, Jesenice, pod vložno
št. 1/00950/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti ter  spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5350905
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelja: Rozman Zdenka, vstop 28.

2. 1990 in Rozman Miro, vstop 16. 5. 1994,
oba z Jesenic, Cesta revolucije 15, vložila
po 758.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Roz-
man Zdenka, imenovana 28. 2. 1990, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev;
Rozman Miro, imenovan 16. 5. 1994, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2852 Splošna
mehanična dela; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z  drugimi izdelki široke porabe;
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; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov.

Rg-41789

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02852 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa CONTACTA, proizvodno in
trgovsko podjetje Kranj, d.o.o., sedež:
Gubčeva 5, Kranj, pod vložno št.
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1/04829/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5789567
Osnovni kapital: 1,500.840 SIT
Ustanovitelj: Kolar Dean, Kranj, Gubče-

va 5, vstop 17. 8. 1993, vložek 1,500.840
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41808

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02851 z dne 18. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa JANUS TRADE, trgovina in
storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Gregorčiče-
va 8, Kranj, pod vložno št. 1/04882/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5769868
Sedež: Kranj, Kolodvorska 3
Osnovni kapital: 2,506.000 SIT
Ustanovitelj: Debeljak Krištof, Škofja

Loka, Partizanska 47, vstop 15. 6. 1993,
vložek 2,506.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-41826

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02714 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa BOTER, trgovina in storitve,
Kranj, d.o.o., sedež: PC Planina 3, Kranj,
pod vložno št. 1/01477/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5422876
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Traven Mateja, Kranj,

Britof 221/C, vstop 15. 6. 1991, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lipovac Lidija, Kranj, Rudija Papeža 32,
vstop 1. 10. 1992, vložek 600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-41827

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02717 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa SERVIS PERNE, d.o.o., servi-
sno trgovsko podjetje, Kranj, sedež: Tat-
jane  Odrove  14,  Kranj,  pod  vložno  št.
1/01187/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5377064
Osnovni kapital: 6,700.000 SIT
Ustanovitelja: Perne Anton in Perne Bog-

dana oba iz Kranja, Tatjane Odrove 14, vsto-
pila 11. 4. 1990, vložila po 3.350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-41829

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02724 z dne 11. 6. 1996 pri  sub-
jektu vpisa PAKO, podjetje za proizvod-
njo in trgovino papirne konfekcije, Ra-
dovljica, d.o.o., sedež: Maistrova 5, Ra-
dovljica pod vložno št. 1/01505/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povišanje os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev in osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5409756
Osnovni kapital: 1,512.890 SIT
Ustanovitelja: Vogelnik Janez, vstop

6. 7. 1990 in Vogelnik Gregor, vstop 22. 6.
1994, oba iz Radovljice, Maistrova 5, vloži-
la po 756.445 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vo-
gelnik Janez, imenovan 6. 7. 1990, kot po-
slovodja-direktor zastopa družbo brez ome-
jitev; Vogelnik Gregor, imenovan 22. 6.
1994, kot poslovodja-direktor zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-41836

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02981 z dne 4. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa MTM, Kranj, d.o.o., podjetje
za opravljanje finančno računovodskih
storitev, sedež: Ulica Milene Korbarjeve
10, Kranj, pod vložno št. 1/00623/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5308631
Osnovni kapital: 1,506.500 SIT
Ustanovitelj: Krelj Matjaž, Kranj, Ul.

Milene Korbarjeve 10, vstop 22. 4. 1991,
vložek 1,506.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-41840

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00241 z dne 4. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa CIT, trgovina, d.o.o., Kranj, se-
dež: Mladinska ulica 2, Kranj, pod vložno
št. 1/01777/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5434025
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kumer Jože, razrešen 4. 6. 1996; di-
rektor Lazar Miroslav, Smlednik, Smlednik
90, imenovan 25. 1. 1996 zastopa družbo
brez omejitev do zneska 1,500.000 SIT, nad
tem zneskom pa potrebuje predhodno so-
glasje skupščine družbe.

Rg-41842

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00189 z dne 4. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa SONČEK, podjetje za trgovino in
transport, d.o.o., sedež: Begunje 161, Be-
gunje  na  Gorenjskem,  pod  vložno  št.
1/00628/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5312671
Sedež: Begunje na Gorenjskem, Begu-

nje na Gorenjskem 27/a
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1996:

7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi 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 raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

LJUBLJANA

Rg-35390

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06144 z dne 18. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27295/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926904
Firma: BAJEC in SIN, inženiring in

storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BAJEC in SIN, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Smrekarjeva 32
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bajec Jurij, vložek 1,800

SIT in Kozorog Sofija, vložek 200 SIT, oba
iz Ljubljane, Smrekarjeva 32, vstopila 20.
12. 1995, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bajec Jurij, imenovan 20. 12. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Ko-
zorog Sofija, imenovana 20. 12. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Rg-35392

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06176 z dne 24. 1. 1996 pri
subjektu vpisa LIPRA, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Kidričeva 1, Litija, sedež: Ki-
dričeva 1, Litija, pod vložno št. 1/12395/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5488753
Firma: LIPRA, podjetje za trgovino,

d.o.o.
Skrajšana firma: LIPRA, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Hiršel Helena, razrešena 31. 10.
1995; zastopnica Vukovič Vida, Litija, Preč-
na pot 8, razrešena 31. 10. 1995 kot namest-
nica predsednika UO, ter dne 1. 11. 1995
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imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 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 sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.;
552 Dejanvost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Rg-35394

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00012 z dne 22. 1. 1996
pri subjektu vpisa RANK XEROX SLO-
VENIJA, trgovina in zastopanje, družba
z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), sedež:
Zaloška  40,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/25729/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5860873
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šter Jožef, Ljubljana, Črtomirova 20,
razrešen 1. 12. 1995, je zastopal družbo z
omejitvami: da sklepa posle in podpisuje le
s soglasjem (sopodpisom) prokurista, kadar
vrednost posla presega znesek 500.000 SIT,
(petsto tisoč tolarjev) in da potrebuje pred-
hodno soglasje ustanovitelja za vse posle,
ki konstituirajo za družbo obveznost, ki pre-
sega vrednost 10.000 USD (deset tisoč ame-
riških dolarjev), v zvezi z nakupom ali pro-
dajo nepremičnin, glede posojilnih pogodb
ter hipotekarnih in kakršnihkoli jamstev, ki
bi jih prevzela družba, za sklepanje leasing
pogodb ali pogodb o dolgoročnih prodajah,
nabavah, za sklepanje pogodb, ki se nanaša-
jo na pravice industrijske lastnine, za pre-
nos svojih pooblastil na druge osebe, za

ustanovitev  podružnic ali novih družb ter
za nakupe (akvizicije) drugih družb; direk-
tor Žilaji Miroslav, Šentjur pri Celju, Ulica
Franja Vrunča 10, imenovan 1. 12. 1995,
zastopa družbo z omejitvami: da sklepa po-
sle in podpisuje le s soglasjem (sopodpi-
som) ustanovitelja ali prokurista, kadar
vrednost presega znesek 2,000.000 SIT (dva
milijona tolarjev) in da potrebuje predhod-
no soglasje ustanovitelja za vse posle, ki
konstituirajo za družbo obveznost, ki prese-
ga vrednost 10.000 USD (deset tisoč ame-
riških dolarjev), v zvezi z nakupom ali pro-
dajo nepremičnin, glede posojilnih pogodb
ter hipotekarnih in kakršnihkoli jamstev, ki
bi jih prevzela družba, za sklepanje leasing
pogodb ali pogodb o dologoročnih prodajah
in nabavah, za sklepanje pogodb, ki se na-
našajo na pravice industrijske lastnine, za
prenos svojih pooblastil na druge osebe, za
ustanovitev podružnic ali novih družb ter za
nakupe (akvizicije) drugih družb.

Rg-35397

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00020 z dne 18. 1. 1996 pod
št. vložek 1/27293/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931401
Firma:  DIRA-T,  trgovsko  podjetje,

d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: DIRA-T, d.o.o., Med-

vode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Medvode, Iztokova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tičar Janez, Medvode, Iz-

tokova 7, vstop 3. 1. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tičar Janez, imenovan 3. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1996: 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki, 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-35403

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05246 z dne 8. 11. 1995
pri subjektu vpisa PRONEK, računalniško
knjigovodske storitve in trgovina, Zg. Tu-
hinj, d.o.o., sedež: Zgornji Tuhinj 53a, La-
ze v Tuhinju, pod vložno št. 1/17277/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, deležev, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5610036
Firma: PRONEK, računalniško knjigo-

vodske storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PRONEK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Kadunc Jernej, vstop 3. 4.
1992 in Kadunc Terezija, vstop 28. 4. 1994,
oba iz Laz v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 53a,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kadunc Terzeija, imenovana 28. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-35404

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05340 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ČREŠNIK, podjetje za iz-
voz-uvoz in trgovino, d.o.o., Medvode,
Spodnja Senica 20, sedež: Spodnja Senica
20, Medvode, pod vložno št. 1/21329/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5718511
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Črešnik Zoran, Medvode,

Spodnja Senica 20, vstop 1. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črešnik Zoran, imenovan 1. 2. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-35431

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11809 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa L-ART, podjetje za obliko-
vanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Novo polje, cesta VII/3c, Ljubljana-
Polje, pod vložno št. 1/18245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5697620
Firma:  GWC,  Germany  Woolmark

Company, d.o.o., Trgovska uvozno-izvoz-
na družba, Kettejeva 10, Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Kettejeva 10
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Šulak Alenka, izstop 1. 6.

1994; Banović Sergio, Pula, Olge Ban 32,
vstop 1. 6. 1994, vložek 1,508.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šulak Alenka, razrešena 1. 6.
1994; direktor Banović Sergio, imenovan 1.
6. 1994, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Sedej Alenka, Ljubljana, Železni-
karjeva ulica 6, imenovana 1. 6. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja; zastopnica Ribnikar Bojana,
Kranj, Cesta Jaka Platiše 3, imenovana 1. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnica direktorja.

Dejavnost se po spremembi glasi: trgo-
vina z živilskimi in neživilskimi izdelki na
veliko in malo iz celotne nomenklature tr-
govskih strok; gostinstvo in turizem, vključ-
no z dejavnostjo iz mobilnih enot in na pri-
reditvah; organizacija in izvedba estradnih
in drugih zabavnih prireditev, manifestacij
in srečanj; izposoja in distribucija avdiovi-
zualnih materialov in opreme zanje; agen-
cijski, posredniški in zastopniški posli za
domače in tuje osebe; uvoz in izvoz blaga iz
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vseh oddelkov carinske nomenklature, ra-
zen oddelka orožje, strelivo, deli in pribor;
marketinška in propagandna dejavnost do-
ma in v tujini; konsignacijska prodaja bla-
ga.

Rg-35440

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13882 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ELECOMP, trgovina, inže-
niring in svetovanje, Medvode, d.o.o., se-
dež: Zgornje Pirniče 94, Medvode, pod
vložno št. 1/15926/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5574234
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:

3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-35444

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16003 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TOTO, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Pot na Rakovo Jelšo 85,
Ljubljana, sedež: Pot na Rakovo Jelšo 85,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05429/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovnega kapitala ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5338565
Firma: TOTO, trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TOTO, d.o.o., Ljub-

ljana

Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanovitelj: Nasteski Blagoje, Ljublja-

na, Pot na Rakovo Jelšo 85, vstop 5. 3.
1990, vložek 1,652.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na
debelo z opremo 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 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; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 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; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializirnaih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 632 Dru-
ge pomožne dejavnosti v prometu; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-35447

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16070 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ŠPELA MARKET, podjet-
je za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Preserje 30b, sedež: Preserje 30b,
Preserje, pod vložno št. 1/15289/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5590361
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Žagar Marjetka in Žagar

Zvone, oba iz Preserij, Preserje 30b, vstopi-
la 19. 12. 1991, vložila po 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995: 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
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vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske stori-
tve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda.

Rg-35448

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16072 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DOTIČNI, podjetje za eko-
nomske, organizacijske, tehnološke in
osebne storitve, d.o.o., Kolodvorska 18a,
Ljubljana, sedež: Kolodvorska 18a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dele-
žev ter spremembo in uskladitev dejavnosti
ter skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5445779
Skrajšana firma: DOTIČNI, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,879.000 SIT
Ustanovitelj: Dević Sašo, Ljubljana, Ma-

jaronova 20, vstop 8. 10. 1990, vložek
1,879.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vehovar Miroslava, izstop 15. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost.

Rg-35453

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18115 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DETUR, podjetje za eko-
nomske, organizacijske tehnološke in po-
sredniške storitve, d.o.o., Prvomajska 3,
Ljubljana, sedež: Prvomajska 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06494/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnika ter spremembo in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5426570
Firma: DETUR, zobozdravstvena de-

javnost, d.o.o.
Skrajšana firma: DETUR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,672.710 SIT
Ustanovitelja: Franken Gregor, vstop 28.

2. 1989 in Franken Marko, vstop 22. 12.
1994, oba iz Ljubljane, Prvomajska 3, vlo-
žila po 836.355 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Franken Gregor, razrešen 22. 12.
1994 in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktor Franken Hin-
ko, Ljubljana, Prvomajska 3, imenovan 22.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Franken Marko, imenovan 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, 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; 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; 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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 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; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 8513 Zobozdravstve-
na dejavnost.

Rg-35455

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18705 z dne 6. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DI TRADE, Podjetje za tr-
govino, inženiring, posredovanje in infor-
matiko, d.o.o., Glavarjeva 22, Ljubljana,
sedež: Glavarjeva 22, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20388/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5648165
Firma: DI TRADE, Podjetje za trgovi-

no, inženiring, posredovanje in informa-
tiko, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Dunajska 158
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Isajlović Dragan, Ljublja-

na, Polanškova ulica 12, vstop 28. 9. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 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; 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; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 652 Drugo finančno posred-
ništvo; 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-35458

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00959 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PROMUS CO., d.o.o., pod-
jetje za trgovino in glasbeno dejavnost,
Ljubljana, Clevelandska 43, sedež: Cle-
velandska 43, Ljubljana, pod vložno št.
1/21071/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5700949
Firma: PROMUS CO., podjetje za tr-

govino in glasbeno dejavnost, d.o.o., IC
Trzin

Skrajšana firma: PROMUS CO., d.o.o.,
IC Trzin

Sedež: Trzin, Blatnica 12, IC Trzin

Rg-35459

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02291 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MEDITRADE, Podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Letališka 16, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11607/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo in us-
kladitev dejavnosti in spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5475180
Sedež: Ljubljana, Vodovodna 100
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 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 motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na

debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 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; 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 potrebš-
činami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
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; 7032 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; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
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nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje.

Rg-35460

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02614 z dne 20. 10. 1995
pod št. vložka 1/26880/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5903238
Firma: BOSNA BEST INTERNATIO-

NAL, družba za veletrgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  BOSNA  BEST  IN-
TERNATIONAL, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: BEST, d.d., Ljubljana, Du-

najska 8, vstop 11. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šušterič Uroš, Ljubljana, Zelena pot
11, imenovan 11. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 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 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; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
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,
časopisi, revijami, papirjem, risalnimi
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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-35461

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02880 z dne 10. 11. 1995
pod št. vložka 1/26982/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5901359
Firma: ACROMA - AL, trgovina, uvoz

in izvoz, d.o.o., Loški potok
Skrajšana firma: ACROMA - AL, d.o.o.,

Loški potok
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Loški potok, Srednja vas 12
Osnovni kapital: 1,500.00 SIT
Ustanovitelji: Lavrič Alojzij, Loški po-

tok, Srednja vas 12, vstop 15. 3. 1995, vlo-
žek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Polly Siegfried, Hof am Leithaberge, Hof
am Leithaberge Nr. 59, vstop 15. 3. 1995,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Podjetje Franz Stranzky export - im-
port, Von Farben, Lacken, Klebstoffen und
Chemischen Produkten Gesellschaft m.b.h.,
Wien, Nachtiggallenweg 6, vstop 15. 3.
1995, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lavrič Alojzij imenovan 15. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1995:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Rg-35462

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02890 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa SHELL SLOVENIJA, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska cesta 156, Ljubljana, pod vložno št.
1/25008/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5823749
Osnovni kapital: 129,045.862,50 SIT
Ustanovitelja: Shell Overseas Holdings

Limited, Shel Centre, Anglija, London SE1
7NA, vstop 15. 10. 1993, vložek 96,831.975
SIT, odgovornost: ne odgovarja; The Shell
Petroleum Company Limited, Shel Centre,
Anglija, London SE 1 7NA, vstop 15. 10.
1993, vložek 32.213.887,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-35463

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02996 z dne 8. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26955/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5908264
Firma: RADIOTEL, trgovina in inže-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Njegoševa 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Remkšar Filip, Ljubljana,

Kamnogoriška 68/a, vstop 4. 5. 1995, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; I.T.P. Holland B.V., Amstelveen, Rem-
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brantweg 306, vstop 4. 5. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Orehek Boris, Škofja Loka, Franko-
vo naselje 67, imenovan 4. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 6420 Teleko-
munikacije; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-35466

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03628 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa VITRUM, Založništvo in
trženje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šarano-
vičeva ul. 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/12375/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti in spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5489075
Sedež: Ljubljana, Hradeckega 38
Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 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; 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 opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi

izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, 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; 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; 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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-

levizijska dejavnost; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-35467

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03629 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ORBIS AB, proizvodnja,
trgovina, servis, razvoj, zastopstva, orga-
nizacija, posredništvo, poučevanje in sve-
tovanje, ekonomska propaganda..., Ljub-
ljana, Trstenjakova 15, sedež: Trstenja-
kova  15,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/14535/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5553857
Ustanovitelj: Malnar Božo, izstop 30. 5.

1995; Naglas Aleš, Ljubljana, Rožna ulica
41, vstop 23. 12. 1991, vložek 1,550.894
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malnar Božo, razrešen 30. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in slike;
fotografske opreme; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
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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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-

nje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-35468

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03853 z dne 7. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GAMA CENTER, d.o.o.,
Podjetje za trgovino, zastopanje in koo-
peracije, Trg mladinskih delovnih bri-
gad 14, Ljubljana, sedež: Trg mladin-
skih delovnih brigad 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13724/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti in spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5524679
Firma: GAMA CENTER, d.o.o., Pod-

jetje za trgovino, zastopanje in koopera-
cije, Šmartinska c. 152, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Šmartinska c. 152
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1995: 5030

Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-35469

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03883 z dne 7. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26950/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5910986
Firma: K2.net, informacijski inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: K2.net, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Resljeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fajdiga Bulat Andrea Ma-

ja, Ljubljana, Veselova 19, vstop 22. 6.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bulat Darko, Ljubljana, Veselo-
va 19, vstop 22. 6. 1995, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Fajdiga Bulat Andrea Maja, imeno-
vana 22. 6. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev; direktor Bulat Darko, imenovan 22. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1995: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in raču-
nalnikov; 511 Posredništvo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo, 642 Telekomunikacije; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in ekperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
925 Dejavnost knižnic, arhivov, muzejev in
druge kulturne dejavnosti.

Rg-35471

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04197 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LIPA MILL COMMERCE,
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Mala čolnarska 6, se-
dež:  Mala  čolnarska  6,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/15303/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti, zastopnika in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5553962
Firma:  LIPA  MILL  COMMERCE,

d.o.o., podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Medvedova 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LIPA MILL, p.o., Zagreb,

Maksimirska c. 10, vstop 22. 1. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Junkar Peter, razrešen 2. 11. 1995;
direktor Trojar Zoran, Škofja Loka, Gode-
šič 68, imenovan 1. 12. 1995, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da pri sklepanju kreditnih
pogodb in pogodb za investicijska vlaganja,
kjer vrednost presega 50 % osnovnega ka-
pitala, potrebuje soglasje upravnega odbo-
ra.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473 De-
javnost papirnic; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-35472

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04341 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ROBERT BOSCH, trgov-
sko in servisno podjetje, d.o.o., Celovška
228,  Ljubljana,  sedež:  Celovška  228,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20425/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5688515
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gotthard Bertil Heinrich, razrešen
30. 3. 1995; direktor Beesch Manfred, Stutt-
gart, ZRN, imenovan 30. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-35474

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95704613 z dne 18. 10. 1995
pri subjektu vpisa AMWAY SLOVENIJA,
LTD.,  Podružnica,  sedež:  Tivolska  50,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26456/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5908825
Firma: AMWAY SLOVENIJA L.L.C.,

Podružnica Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Leskovškova 4
Ustanovitelj: Amway Slovenija LTD., iz-

stop 5. 9. 1995; Amway Slovenija L.L.C.,
Michigan, 7575 Fulton Street, East, Ada,
vstop 5. 9. 1995, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Resnik Janez, razrešen 29. 8. 1995;
direktor Ribič Ernest, Ljubljana, Erjavčeva
22, imenovan 29. 8. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot vodja podružnice.

Rg-35475

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04614 z dne 7. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26949/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5913632

Firma: J. STARE IN DRUŽABNICA,
avtopralnica, k.d., Ljubljana, Ob prista-
nu 8

Skrajšana firma: J. STARE IN DRU-
ŽABNICA, avtopralnica, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Ob pristanu 8
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Stare Jernej, vložek

19.000 SIT in Stare Jana, vložek 1.000 SIT,
oba iz Ljubljane, Ob pristanu 8, vstopila 20.
9. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stare Jernej, imenovan 20. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1995: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki.

Rg-35476

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04619 z dne 9. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26972/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5914442
Firma: GRADBENO PODJETJE JA-

VORAC, d.o.o., gradbeništvo in inženi-
ring

Skrajšana  firma:  GRADBENO  POD-
JETJE JAVORAC, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Dragomelj 118
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Javorac Miloš, Domžale,

Dragomelj 118, vstop 18. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Javorac Miloš, imenovan 18. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Javorac Marija, Domžale, Dragomelj 118,
imenovana 18. 9. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995:
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 2852 Splošna meha-
nična dela; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih

kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštlacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-35477

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04620 z dne 22. 11. 1995
pod št. vložka 1/27020/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5914469
Firma: PUMM Plahutnik in Mihelčič,

trgovina in posredništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: PUMM Plahutnik in

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

odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Frana Albrehta 4/a
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelja: Plahutnik Uroš, Kamnik,

Frana Albrehta 4/a, vstop 11. 9. 1995, vlo-
žek 25.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Mihelčič Mitja, Kam-
nik, Ljubljanska cesta 3, vstop 11. 9. 1995,
vložek 25.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Plahutnik Uroš, imenovan 11. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Mihelčič Mitja, imenovan 11. 9. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995:
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
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mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 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, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-35478

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04622 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa PTS - Trgovina, d.o.o., pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
Radomlje, Škrjančevo 8, sedež: Škrjanče-
vo 8, Radomlje, pod vložno št. 1/22956/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5779499
Firma: VODOTERM, podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo in storitve, Radomlje,
d.o.o.

Skrajšana firma: VODOTERM, Ra-
domlje, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995: 175
Proizvodnja drugih tekstilij; 177 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih izdelkov; 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 201 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 212 Proizvodnja izdelkov iz
papirja in kartona; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 241 Proizvodnja osnov-
nih kemikalij; 261 Proizvodnja stekla in ste-
klenih izdelkov; 262 Proizvodnja neog-
njevzdržne keramike, razen tiste za gradbe-
ništvo; proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 263 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 265 Proizvodnja ce-
menta, apna, mavca; 266 Proizvodnja izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 267 Obde-
lava naravnega kamna; 268 Proizvodnja
brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 281 Proizvodnja gradbe-
nih kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezil-
nega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
311 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 312 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 313 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 315 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 341 Pro-
izvodnja motornih vozil; 342 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic,
polprikolic; 343 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 361 Proizvodnja pohištva; 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; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
551 Dejavnost hotelov; 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); 602 Drug kopenski pro-
met; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-35479

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04623 z dne 18. 10. 1995
pod št. vložka 1/26870/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5913667
Firma: RA – FI INŽENIRING, podjet-

je za ekonomiko, računovodstvo, finance
in posredovanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  RA  –  FI  INŽENI-
RING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žargi Breda in Žargi Sa-

mo, oba iz Ljubljane, Vojkova 91, vstopila
15. 9. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žargi Breda, imenovana 15. 9.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1995:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preiz-
kusi in analize; 744 Ekonomska propagan-
da; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-35480

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04657 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa WEIDMULLER, proizvod-
no,  trgovinsko  in  storitveno  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 25, sedež: Steg-
ne 25, Ljubljana, pod vložno št. 1/17798/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5606543
Osnovni kapital: 4,809.500,60 SIT
Ustanovitelj: C.A WEIDMULLER KG

& CO, GES.M.B.H, Wien, Avstrija, Hosnedl-
gasse 23-25, vstop 11. 3. 1992, vložek
4,809.500,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-35481

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04660 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa The Best MTM Enterprise
Limited, podružnica, Slovenska 54, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5911133
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Bilobrk Robertino, Zagreb, Marjano-
vićev prilaz 13, imenovan 30. 8. 1995, sa-
mostojno razpolaga z zneski v tolarski pro-
tivrednosti 5.000 DEM, za zneske nad 5.000
DEM v tolarski protivrednosti potrebuje so-
podpis prokurista Saše Leban Champaigne;
prokurist Leban Champaigne Saša, Ljublja-
na, Hudovernikova 3, imenovan 30. 8. 1995;
prokurist Crnošija Duško, Zagreb, Zamen-
hoffova 24, imenovan 30. 8. 1995; direktor
Kodela Franci, razrešen 30. 8. 1995.

Rg-35482

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04723 z dne 21. 11. 1995 pri
subjektu  vpisa  JOING  INŽENIRING,
d.o.o., podjetje za inženiring, consulting,
projektiranje, izvajanje investicijskih del,
nadzor, zunanjo in notranjo trgovino,
Ljubljana...,  sedež:  Bratov  Učakar  38,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16559/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, pripojitev
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družbe JUMA INŽENIRING, d.o.o., s temi-
le podatki:

Matična št.: 5793505
Osnovni kapital: 1,965.000 SIT
Ustanovitelj: Štok Jože, Ljubljana, Bra-

tov Učakar 38, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,965.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pripojitev družbe JUMA INŽENIRING,
d.o.o., podjetje za inženiring in trgovino,
Dob pri Domžalah, Šolska ul. 5, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 14. 4. 1994.

Rg-35483

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04739 z dne 28. 11. 1995
pod št. vložka 1/27060/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5919746
Firma: A. LOVKO, k.d., trgovina, pro-

izvodnja, gostinstvo in storitve, Žerovnica
Skrajšana firma: A. LOVKO, k.d., Že-

rovnica
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Grahovo, Žerovnica 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Lovko Aleksander, Cerk-

nica, Gasparijeva 3, vstop 30. 1. 1995, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Lovko Bernarda, Gra-
hovo, Žerovnica 27, vstop 30. 1. 1995, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Lovko Aleksander, imenovan 30. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev kot
komplementar; prokuristka Lovko Bernar-
da, imenovana 30. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
0125 Reja drugih živali; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih iz-
delkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov, 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 5522 Storitve kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, jeze-

rih, prekopih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Rg-35485

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04853 z dne 22. 11. 1995
pod št. vložka 1/27021/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918499
Firma: CAPTAIN, svetovanje in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  CAPTAIN,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tomšičeva 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kadunc Igor, Ljubljana, Po-

ljanski nasip 24, vstop 28. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kadunc Igor, imenovan 28. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo
založništvo; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52471 Dejavnost knjigarn; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 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; 7470 Čiš-
čenje stavb; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

Rg-35486

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04867 z dne 16. 11. 1995
pod št. vložka 1/27005/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918642
Firma: UNIAVTO, d.o.o., podjetje za

trgovino, storitve in inženiring
Skrajšana firma: UNIAVTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Šišenska 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Furlan Mitja, Ljubljana, Ši-

šenska c. 2, vstop 11. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furlan Mitja, imenovan 11. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 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;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
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kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 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; 5231 Dejavnost le-
karn; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-

lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 722 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 746 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-35488

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04980 z dne 23. 11.
1995  pri  subjektu  vpisa  RASTLINJAKI
SCHWARZMANN, d.o.o., Dobrova pri
Ljubljani, Stranska vas 49, sedež: Stran-
ska vas 49, Dobrova pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/23978/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, deležev, uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5808375
Firma:  RASTLINJAKI  SCHWARZ-

MANN, d.o.o., Ljubljana, Litostrojska 40
Skrajšana   firma:   RASTLINJAKI

SCHWARZMANN, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Litostrojska 40
Ustanovitelja: Schwarzmann Marija, iz-

stop 28. 9. 1995; Schwarzmann Jožef, vstop
23. 5. 1994 in Schwarzmann Tomaž, vstop
28. 9. 1995, oba iz Dobrove pri Ljubljani,
Stranska vas 49, vložila po 1,174.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121
Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-35489

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05001 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MASTOR, marketinške sto-
ritve, d.o.o., Einspielerjeva 21, Ljublja-
na, sedež: Einspielerjeva 21, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25341/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5842069
Firma: MASTOR, marketinške stori-

tve, d.o.o., Ljubljana, Hacquetova 9
Sedež: Ljubljana, Hacquetova 9
Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1995:

50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
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Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-35490

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05006 z dne 22. 11. 1995
pod št. vložka 1/27019/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5920841
Firma: A.H. SKUBIC IN PARTNER,

storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana  firma:  A.H.  SKUBIC  IN

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

odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Gradišče št. 14/b
Ustanovitelja: Brlečić Andrej, Ljublja-

na, Pot na Rakovo jelšo 18, vstop 16. 10.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Skubic Helena, Vrhnika, Gra-
dišče št. 14/b, vstop 16. 10. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Brlečić Andrej, imenovan 16. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Skubic Helena, imenovana 16. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-35491

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05011 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa C & G, zastopanje, sveto-
vanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ri-
harjeva 38, sedež: Riharjeva 38, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02607/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika in omejitev s temile podatki:

Matična št.: 5297184
Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-

benik Gabrovšek Marko, Ljubljana, Vojko-
va 14, razrešen 11. 10. 1995 kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; družbenik Cirman
Matjaž, Ljubljana, Marinkov trg 5, razrešen
11. 10. 1995 kot pomočnik direktorja in Cir-
man Matjaž, Trzin, Kidričeva 37, imenovan
za zastopnika, ki zastopa družbo brez ome-
jitev kot pomočnik direktorja; zastopnik Lo-
vrenčič Viktor, Ljubljana, Cesta 24. junija
74, imenovan 11. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot tehnični direktor družbe;
zastopnik Sušnik Darko, Ljubljana, Zelena
pot 23, imenovan 11. 10. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev kot komercialni direktor.

Rg-35493

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05080 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa LIVEL, podjetje za livars-
tvo in elektriko, d.o.o., Šentlambert 23,
Zagorje ob Savi, sedež: Šentlambert 23,
Zagorje ob Savi, pod vložno št. 1/20533/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in naslova zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5691265
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Žagar Marta, Trbovlje, Novi dom
33a, imenovana 10. 6. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, brisana dne 8. 11. 1995: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 6024 Cestni tovorni
promet; 652 Drugo finančno posredništvo;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 275
Livarstvo; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 315 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 511 Posred-
ništvo; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo.

Rg-35494

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05237 z dne 16. 11. 1995
pod št. vložka 1/27006/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5923859
Firma: LITTERA PICTA, založba in

tiskarna, d.o.o., Rožna dolina c. IV/32-34,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  LITTERA  PICTA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rožna dolina c.
IV/32-34

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pleško Jernej in Pleško

Metka, oba iz Ljubljane, Rožna dolina c.
IV/36, vstopila 29. 9. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pleško Jernej, imenovan 29. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1995:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 221 Založništvo; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 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; 511 Posredništvo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-
kimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov, 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
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lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-35495

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05239 z dne 8. 11. 1995
pri subjektu vpisa FACTOR BANKA, d.d.,
Parmova 53, Ljubljana, pod vložno št.
1/24517/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravni sklep Srg 10644794 zaradi
napake pri osnovnem kapitalu s temile po-
datki:

Matična št.: 5777011
Osnovni kapital: 600,000.000 SIT

Rg-35496

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05286 z dne 8. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PERLA, podjetje za sveto-
vanje, inženiring, projektivo, proizvod-
njo, servis, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Partizanska 31, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, preoblikovanje v d.n.o., spremembo de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5571073
Firma: PERLA – Zorič & Co., inženi-

ring, storitve in trgovina, d.n.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: PERLA – Zorič & Co.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Zorič Bogomir in Zorič
Dragica oba iz Ljubljane, Partizanska 31,
vstopila 16. 12. 1991, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost družbe se glasi: notranji pro-
met: svetovanje in inženiring pri uporabi
alternativnih virov energije, izgradnji si-
stemov kakovosti, avtomatizaciji manjših
procesov, uporabi programske opreme pri
osebnih računalnikih, radioestezije, bioe-
nergije itd., projektiranje sistemov za al-
ternativno uporabo energije, elektro insta-
lacij šibkega in jakega toka, centralnega
ogrevanja in vodovodnih inštalacij, proi-
zvodnja elektrotehničnih in elektronskih iz-
delkov ter naprav, učil in igrač, pripomoč-
kov za alternativno medicino in radioeste-
zijo, spominkov, daril in izdelkov domače
in umetne obrti, lesenih izdelkov, embala-
že, drobnih kovinskih predmetov, storitve:
uvajanje sistemov zagotavljanja kakovosti
in kontrolo kakovosti sistemov, proizvo-
dov ter storitev, organizacija tečajev in šo-
lanje kadrov, obrtniška dela, zidarska, elek-
tro, vodoinštalaterska, pleskarska, mizar-
ska, steklarska, okvirjanje slik, šivanje itd.
embaliranje in priprava za prodajo vseh
vrst proizvodov, gostinske in turistične sto-
ritve, organiziranje prevozov in izvajanje
prevoza blaga in oseb v cestnem prometu,
radioestezije, bioenergije, masaže itd., ser-
vis: sistemov za uporabo alternativnih vi-

rov energije, ogrevalnih naprav, električ-
nih, elektronskih aparatov in orodja, me-
njava, polnjenje, vzdrževanje baterij in
akumulatorjev, različne avtoservisne stori-
tve, trgovina na drobno in debelo ter komi-
sijska prodaja z neživilskimi in živilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok, elektroteh-
ničnih materialov in izdelkov v celoti, pri-
pomočkov alternativne medicine in radioe-
stezije v celoti, učnih pripomočkov in igrač
v celoti, spominkov, dekorativnih predme-
tov in izdelkov domače ter umetne obrti v
celoti, zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev, zunanjetrgovinski
promet (izvoz, uvoz) v okviru dejavnosti
družbe.

Rg-35507

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/00173 z dne 4. 12. 1995 pri
subjektu vpisa FITTOP, športni center,
podjetje za šport in rekreacijo, d.o.o.,
Mengeš, Športni park 8. julij, sedež:
Športni park 8. julij, Mengeš, pod vložno
št. 1/03667/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5430232
Firma: FITTOP, športni center, d.o.o.
Skrajšana firma: FITTOP, d.o.o.
Osnovni kapital: 346,273.204 SIT
Ustanovitelji: Luzar Brane, Ljubljana,

Šmartinska 197, vstop 9. 2. 1990, vložek
302,467.803,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vuk Štefan, Ljubljana-Dol, Kamnica
2, vstop 9. 2. 1990, vložek 18,526.876,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Luzar Mi-
loš, izstop 12. 8. 1993; Mohorič Janez, Pod-
porezen nad Škofjo Loko, Podporezen 1,
vstop 12. 8. 1993, vložek 25,278.524,10
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vuk Štefan, imenovan 9. 2. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995:
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-35509

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05829 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu  vpisa  PATENTNA  PISARNA,
d.o.o., Čopova 14, Ljubljana, sedež: Čo-
pova  14,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/15387/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5554110
Osnovni kapital: 1,511.308 SIT

Ustanovitelji: Potrč Vlado, Ljubljana,
Staničeva 10, vstop 24. 2. 1992, vložek
88.250,34 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pelan Aljoša, Ljubljana, Linhartova 60,
vstop 24. 2. 1992, vložek 75.690,99 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gerlanc Inko,
Ljubljana, Erjavčeva 22, vstop 24. 2. 1992,
vložek 73.346,58, odgovornost: ne odgo-
varja; Skubic Vinko, Zadobrova, Ljubljana,
Cesta na Ozare 2, vstop 24. 2. 1992, vložek
75.690,99 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Primožič Alenka, Ljubljana, Mucherjeva 5,
vstop 24. 2. 1992, vložek 75.523,54 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gros Mladen,
Ljubljana, V Murglah 50, vstop 24. 2. 1992,
vložek 72.006,92 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ivančič Bojan, Ljubljana, Prijate-
ljeva 11, vstop 24. 2. 1992, vložek 70.667,25
SIT, odgovornost. ne odgovarja; Jašovec-
Gregori Milena, Ljubljana, Celovška 145,
vstop 24. 2. 1994, vložek 61.457,07 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lamut Vera,
Ljubljana, Poljanski nasip 26, vstop 24. 2.
1992, vložek 64.638,77 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vodovnik Marjana, Ljublja-
na, Pot v Čeželj 16, vstop 24. 2. 1992, vlo-
žek 64.471,31 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vrhunec Mihael, Ljubljana, Dražgoš-
ka 32, vstop 24. 2. 1992, vložek 58.275,37
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smolej He-
lena, Ljubljana, Bratov Učakar 72, vstop
24. 2. 1992, vložek 58.275,37 SIT, odgo-
vornost. ne odgovarja; Klauser Marjetica,
Domžale, Pot za Bistrico 39, vstop 24. 2.
1992, vložek 58.275,37 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jurc Marjeta, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 27, vstop 24. 2. 1992, vlo-
žek 58.275,37, odgovornost: ne odgovarja;
Perovšek Alojzija, Šmarje-Sap, Jurčičeva
20, vstop 24. 2. 1992, vložek 57.940,45 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Roš Zlata, Ljub-
ljana, Ribniška 20, vstop 24. 2. 1992, vlo-
žek 56.098,41 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vidic Željka, Ljubljana, Leninov
trg 16, vložek 41.362,11 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pivk Tatjana, Ljubljana, Bra-
tov Učakar 100, vstop 24. 2. 1992, vložek
43,706,52 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Samotorčan Majda, Ljubljana, Sivkina 3,
vstop 24. 2. 1992, vložek 37,678,04 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kolenc Ana,
Ljubljana, Trg oktobrske revolucije 17,
vstop 24. 2. 1992, vložek 37,678,04 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jugovič Marin-
ka, Ljubljana, Mucherjeva 2, vstop 24. 2.
1992, vložek 39,687,53, odgovornost: ne
odgovarja; Šmauc Cvetka, Šmarje-Sap, Ve-
liki vrh 44, vstop 24. 2. 1992, vložek
39.017,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žitnik Lilijana, Ljubljana, Reboljeva 7,
vstop 24. 2. 1992, vložek 36.505,83 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Novinec Mira,
Ljubljana, Dunajska 103, vstop 24. 2. 1992,
vložek 36.505,83 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dolenc Alenka, Ljubljana, Rožna
dolina c. IX/45a, vstop 24. 2. 1992, vložek
36.505,83 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drčar Milena, Ljubljana, Kuzmičeva  5,
vstop 24. 2. 1992, vložek 36.170,92 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Smolnikar
Franci, Ljubljana, Na Jami 9, vstop 24. 2.
1992, vložek 35.166,17 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stanko Ivka, Ljubljana, Viš-
ka 49b, vstop 24. 2. 1992, vložek 22,439,38
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-35517

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94708662 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KIMON, podjetje za šport,
svetovanje, trgovino in zastopstva, d.o.o.,
Topniška 33, Ljubljana, sedež: Topniška
33, Ljubljana, pod vložno št. 1/06984/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5374618
Firma: KIMON - Marinček in Černič,

podjetje za poučevanje borilnih športov,
športno-rekreacijskih aktivnosti odraslih
in otrok in trgovino, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: KIMON, d.n.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 7.000 SIT
Ustanovitelja: Marinček Bojan, Ljublja-

na, Brilejeva 4, vstop 11. 5. 1990, vložek
6.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Černič Sonja, Ljubljana, Bri-
lejeva 4, vstop 9. 5. 1994, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Rg-35526

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12139 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TIBEX, trgovina, import-
export, Zagorje, sedež: Podkum 30, Za-
gorje, pod vložno št. 1/13846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5537339
Firma: TIBEX, trgovina, proizvodnja

in storitve, d.o.o., Podkum
Skrajšana firma: TIBEX, d.o.o., Pod-

kum
Sedež: Podkum, Podkum n.h.
Osnovni kapital: 1,762.248,80 SIT
Ustanovitelja: Bravec Edvard, Podkum,

Podkum n.h., vstop 18. 10. 1991, vložek
885.124,40 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bravec Branka, Podkum, Podkum n.h.,
vstop 14. 6. 1994, vložek 877.124,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 012 Živinoreja; 015 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 020 Gozdarstvo
in gozdarske storitve; 050 Ribištvo, ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 151 Proizvodnja,
predelava in konzerviranje mesa in proi-
zvodnja mesnih izdelkov; 201 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 284 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 285 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; splošna mehanična dela; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in

rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 504 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
602 Drug kopenski promet; 652 Drugo fi-
nančno posredništvo; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-35534

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13210 z dne 18. 12. 1995
pri subjektu vpisa AVANT, zastopanje,
trgovina in servis, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 228, sedež: Celovška 228, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti stemile po-
datki:

Matična št.: 5854148
Firma: AVANT, zastopanje, trgovina in

servis, d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 54
Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AVTOTEHNA, zastopanje,

trgovina, izvoz, uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Slovenska 54, vstop 13. 10.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Adamič Tomaž, izstop 21. 6.
1994; Stojkovič Tomaž, izstop 21. 6. 1994;
Zadravec Jože, izstop 21. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zadravec Jože, razrešen 28. 6. 1994;
direktor Bajuk Janez, Novo mesto, Irča vas
36, imenovan 28. 6. 1994, kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev, soglasje us-
tanovitelja pa je potrebno v primerih: naku-
pa oziroma prodaje ali obremenitve nepre-
mičnin, ki presega 20 % vrednosti osnovne-
ga kapitala; financiranje investicij v vred-
nosti preko 25.000 ECU ali skupne vrednosti
v enem letu preko 75.000 ECU; dajanja ga-
rancij oziroma poroštva tretjim osebam, če
vrednosti presegajo 50.000 ECU; sklepanje
leasing pogodb in kreditnih pogodb, ki niso

vezane na predmet poslovanja, katerih vred-
nost presega 25.000 ECU; sklepanje pogodb
o reklamnih akcijah ali sponzoriranju, kate-
rih vrednost presega 25.000 ECU ali letno
100.000 ECU; dajanja obvezujočih ponudb
za nove proizvodne programe, pri katerih
obstaja riziko, da ne bo dosežena vkalkuli-
rana razlika med proizvodno in prodajno
ceno ali pa, da zaradi previsoko vkalkulira-
nega dobička ne bi prišlo do sklenitve po-
godbe, če vrednost letnih dobav presega
500.000 ECU.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1995:
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina an debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
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tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-35536

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14244 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu vpisa EOS DESIGN, podjetje za
računalniško oblikovanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Gerbičeva 101, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23752/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža,
osnovnega kapitala, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5784018
Firma: EOS DESIGN, podjetje za ra-

čunalniško oblikovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EOS DESIGN, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Trnovski pristan 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Radan Vlasta, Ljublja-

na, Glinškova ploščad 16, vstop 1. 4. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mrčela Aleksandra Kanjuo, Ljublja-
na, Trnovski pristan 12, imenovana 25. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Cvek Nadja, Ljubljana, Rozmanova
ulica 2, imenovana 5. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1995: 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-35539

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15838 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa STRUNGRAD, gradbeniš-
tvo in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Glinš-
kova ploščad 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/21307/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5777003
Sedež: Ljubljana, BTC, Hala E, Šmar-

tinska 152

Rg-35548

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15985 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa CONETRA INT., svetova-
nje, inženiring in trgovina, d.o.o., Tomši-
čeva  4,  Ljubljana,  sedež:  Tomšičeva  4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07196/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme ter spre-

membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5427762
Firma:  CONETRA  INT.,  svetovanje,

inženiring in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Osnovni kapital: 2,178.008 SIT
Ustanovitelj: Vlahovič Zoran, Ljublja-

na, Brilejeva 21, vstop 24. 5. 1990, vložek
2,178.008 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 221 Založniš-
tvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 241 Pro-
izvodnja osnovnih kemikalij; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih
izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 300 Proizvodnja
pisarniških strojev in računalnikov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3350 Proizvodnja ur; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela; tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa

in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 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; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
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kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih 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; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 651 Denarno posredniš-
tvo; 6512 Drugo denarno posredništvo; 652
Drugo finančno posredništvo; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-

sredništvo; 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.; 6712 Posredništvo z vrednostnimi
papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 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; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7411 Pravno
svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 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 prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9000 Storitve javne higiene; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-35549

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15986 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ISA.IT, izobraževanje, sve-
tovanje, aplikacije, informacijske tehno-
logije, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jamova
39, Ljubljana, pod vložno št. 1/19960/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenikov, deležev ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5673020
Ustanovitelji: Medvešek Helena, izstop

6. 9. 1994; Rugelj Marina, izstop 30. 5.
1994; Smolnikar Jože, izstop 30. 5. 1994;
Smolnikar Majda, izstop 30. 5. 1994; Miloš
Vinko Toni, Cerknica, Kraška 17, vstop 21.
9. 1992, vložek 590.887 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gaborovič Zoran, Maribor,
Vrbanska 14b, vstop 21. 9. 1992, vložek
590.887 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolar Rajko, Ljubljana, Pot na Fužine 13,
vstop 21. 9. 1992, vložek 590.887 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Torbič Miloš,
Ljubljana, Prušnikova 6, vstop 21. 9. 1992,
vložek 144.176 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Nagode Marjana, Ljubljana, Tržaška
55b, vstop 21. 9. 1992, vložek 96.906 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kajzer Andrej,
Ljubljana, Jamova 60, vstop 30. 5. 1994,
vložek 14.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 211 Pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 2465 Proizvodnja nepo-
snetih nosilcev zapisa; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računal-
nikov; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 311 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
312 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
316 Proizvodnja druge električne oprem;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 24 – 5. V. 1997 Stran 1827

ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
361 Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 365 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137

Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 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; 5231 Dejavnost lekarn; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-

činami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 652 Drugo finančno po-
sredništvo; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 726 Druge računalniš-
ke dejavnosti; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7310 Raziskovanje in ekperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
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tehnologije; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 732 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 746 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb;
7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejav-
nost, 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 923 Dru-
ge 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.; 925
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in dru-
ge kulturne dejavnosti; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-35552

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16029 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ŠTRUKELJ, industrijsko
ličanje kovinskih izdelkov, uvoz-izvoz,
d.o.o., Preserje, Kajuhova 3, Radomlje,
sedež: Kajuhova 3, Radomlje, pod vložno
št. 1/09926/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5456932
Osnovni kapital: 1,542.000 SIT
Ustanoviteljica: Štrukelj Lidija, Radom-

lje, Kajuhova 3, vstop 18. 7. 1990, vložek
1,542.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35554

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16060 z dne 19. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ELBI TRADE, proizvod-
nja, trgovina in storitve, Domžale, d.o.o.,
sedež: Količevo 50, Domžale, pod vložno
št. 1/18983/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5875412
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Drolc Robert in Drolc Ja-

nja, oba iz Domžal, Količevo 50, vstopila
3. 4. 1992, vložila po 754.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 511 Posredništvo; 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; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-35555

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16061 z dne 4. 12. 1995 pri
subjektu vpisa OTER, d.o.o., inženiring in
svetovanje, Klemenova 56, Ljubljana-Po-
lje, sedež: Klemenova 56, Ljubljana-Polje,
pod vložno št. 1/18879/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika ter spremembo in us-
kladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5688558
Firma: DENA, projektiranje, svetova-

nje, posredovanje, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: DENA, d.o.o, Trzin
Sedež: Trzin, Kidričeva 43
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Oter Ivan, izstop 7. 12.

1994; Oter Draga, izstop 7. 12. 1994; Kuž-
nik Špela - Elizabeta, Ljubljana, Krimska
ul. 3, vstop 7. 12. 1994, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Oter Ivan, razrešen 7. 12. 1994; za-
stopnica Oter Draga, razrešena 7. 12. 1994;
direktorica Kužnik Špela - Elizabeta, ime-
novana 7. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;

5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potreb-
ščinami; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
744 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-35556

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16066 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MAG INTERTRADE, pod-
jetje za trgovino in zunanjo trgovino,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Brnčičeva  13,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15734/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5570794

Rg-35557

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16073 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa BY THE WAY, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 109, sedež: Dunajska 109, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21483/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti, preob-
likovanje v d.n.o. in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5727421
Firma: KONSTANTIN IN DRUŽBE-

NIKI, storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  KONSTANTIN  IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Polje, Zaloška 178
Ustanovitelja: Matković Ksenija-Rebe-

ka, izstop 8. 12. 1994; Konstantin Dragan,
Ljubljana-Polje, Zaloška 178, vstop 8. 12.
1994, vložek 50.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Zupančič
Jolita, Ljubljana, Grablovičeva 30, vstop
8. 12. 1994, vložek 50.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Matković Ksenija-Rebeka, razre-
šena 8. 12. 1994; direktor Matković Ljubin-
ko, razrešen 8. 12. 1994; direktor Konstan-
tin Dragan, imenovan 8. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
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oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proi-
zvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
zvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo, 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2522 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,

mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s
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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi 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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-35560

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16079 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TANA TRANS, carinsko
posredovanje, transport, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ziherlova
10, Ljubljana, pod vložno št. 1/17268/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev, delež, zastop-
nika, spremembo in uskladitev dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in preoblikovanje v d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5605091
Firma: TANA TRANS, JANEŽIČ A&B,

carinsko posredovanje, transport, trgovi-
na in storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: TANA TRANS, JA-
NEŽIČ A&B, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
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Ustanovitelja: Janežič Borut, vstop 1. 4.
1992 in Janežič Andrej, vstop 5. 12. 1994,
oba iz Ljubljane, Ziherlova 10, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Janežič Borut, razrešen 5. 12. 1994 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo skupno z drugim družbenikom Jane-
žič Andrejem; direktor Janežič Andrej, ime-
novan 5. 12. 1994, zastopa družbo skupno z
drugim družbenikom Janežič Borutom.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi iz kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-

zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-35561

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16091 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa GRAFIK INTERNATIO-
NAL, d.o.o., podjetje za trgovino, sveto-
vanje, proizvodnjo, zastopanje in inženi-
ring, Ljubljana, Litijska cesta 51, sedež:
Litijska cesta 51, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05709/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-

skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5359830
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tratar Anton, Dobrova,

Šujica 29, vstop 27. 8. 1992, vložek
1,020.076 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rotar Anica, Ljubljana, Ul. Pohorskega ba-
taljona 125, vstop 27. 8. 1992, vložek 42.308
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovač An-
drej, Ljubljana, Melikova 64, vstop 27. 8.
1992, vložek 73.071 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Muck Grega, Ljubljana, Cankar-
jeva 11, vstop 27. 8. 1992, vložek 42.308
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak
Marjana, Ljubljana, Ulica Metoda Mikuža
20, vstop 27. 8. 1992, vložek 14.535 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rupnik Marija,
Ljubljana, Brilejeva 12, vstop 27. 8. 1992,
vložek 42.308 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Paravinja Dušan, Ljubljana, Pod bre-
zami 30, vstop 27. 8. 1992, vložek 86.553
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jenko Da-
vorina, Mengeš, Zavrti 36, vstop 27. 8. 1992,
vložek 42.308 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Košir Matjaž, Ljubljana-Šentvid, Sta-
nežiče 40/c, vstop 27. 8. 1992, vložek
42.308 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Za-
pušek Daniel-Valentin, Ljubljana, Pot na
Rakovo jelšo 120, vstop 27. 8. 1992, vložek
51.917 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slapšak Helena, Ljubljana, Hauptmanca 56,
vstop 27. 8. 1992, vložek 42.308 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
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sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-35562

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16114 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa COMO & CO, podjetje za
poslovne storitve, d.o.o., Trbovlje, sedež:
Cesta OF 42, Trbovlje, pod vložno št.
1/19220/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5656737
Osnovni kapital: 1,784.626 SIT
Ustanoviteljica: Predanič Jožica, Trbov-

lje, Cesta OF 42, vstop 19. 5. 1992, vložek
1,784.626 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 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 sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-

zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-35565

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17511 z dne 4. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ŠTUDENTSKI SERVIS,
d.o.o., podjetje za zaposlovanje študentov
in učencev, Trbovlje, sedež: Gimnazijska
22, Trbovlje, pod vložno št. 1/19729/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5664667
Firma: ŠTUDENTSKI SERVIS, d.o.o.,

podjetje za zaposlovanje študentov in
učencev, Trbovlje, Gimnazijska 7

Sedež: Trbovlje, Gimnazijska 7
Osnovni kapital: 1,504.770 SIT
Ustanovitelja: Jerman Robert, izstop 19.

12. 1994; KTŠ, klub študentov Trbovlje,
Gimnazijska 22, vstop 17. 8. 1992, vložek
51.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Murn Gabrijel, Trbovlje, Gimnazijska c. 7,
vstop 14. 12. 1994, vložek 1,453.770 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Murn Gabrijel, imenovan 19. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovni pooblaščenec; direktor Jerman Ro-
bert, razrešen 19. 12. 1994; zastopnica Murn
Marjeta, razrešena 19. 12. 1994; direktorica
Knez Irena, Trbovlje, Vreskovo 8c, imeno-
vana 19. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995: 221
Založništvo; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 745 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje.

Rg-35570

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20133 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu  vpisa  ESTOLAST,  trgovina  in
proizvodnja,  d.o.o.,  sedež:  Koprska   92,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11930/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, zastopnika in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5484570
Firma: ESTOLAST, trgovina in proi-

zvodnja, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: ESTO Leuchtenfabrik

Gmb.H., Velden Lind, Jassenigstrasse 22,
vstop 10. 10. 1994, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Koprivec Aleksander, razrešen 28.
12. 1994; direktor Mencej Pavel, Kranjska
Gora, Podkoren 27, imenovan 28. 12. 1994,
družbo zastopa in predstavlja zgolj pri po-
slih, katerih višina posamezno ne presega
120.000 SIT, pri čemer vrednost vseh po-
slov v enem letu ne sme presegati zneska
1,000.000 SIT, prepovedani pa so mu kakr-
šni koli posli, ne glede na vrednost, s kateri-
mi bi družbo obvezal ali obremenil za več
kot eno leto, prav tako pa ne sme sklepati
nikakršnih poslov, katerih predmet je pro-
met z nepremičninami ali obremenjevanje
nepremičnin. Za sklepanje vseh poslov pre-
ko svojih pooblastil potrebuje predhodno
soglasje enega izmed prokuristov ali usta-
novitelja družbe; direktorica Mencej Sonja,
Ljubljana, Soška 31, imenovana 28. 12.
1994, družbo zastopa in predstavlja zgolj
pri poslih, katerih višina posamezno ne pre-
sega 120.000 SIT, pri čemer vrednost vseh
poslov v enem letu ne sme presegati zneska
1,000.000 SIT, prepovedani pa so ji kakršni
koli posli, ne glede na vrednost, s katerimi
bi družbo obvezala ali obremenila za več
kot eno leto, prav tako pa ne sme sklepati
nikakršnih poslov, katerih predmet je pro-
met z nepremičninami ali obremenjevanje
nepremičnin. Za sklepanje vseh poslov pre-
ko svojih pooblastil potrebuje predhodno
soglasje enega izmed prokuristov ali usta-
novitelja družbe; direktorica Šabec Tatjana,
Ljubljana, Soška 48, imenovana 28. 12.
1994, družbo zastopa in predstavlja zgolj
skupaj in skupno z enim izmed prokuristov;
prokurist Stroj Peter, Velden, Koschat Prom.
22, imenovan 28. 12. 1994; prokurist Eckert
Juergen, Essen, Hunsrueckstr. 2, imenovan
28. 12. 1994.

Rg-35571

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00639 z dne 4. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27070/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5891655
Firma: AUPIČ IN AUPIČ, trgovina na

debelo in drobno, d.n.o.
Skrajšana  firma:  AUPIČ  IN  AUPIČ,

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

odgovornostjo
Sedež: Kočevje, Bračičeva ul. št. 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Aupič Miroslav in Aupič

Valerija, oba iz Kočevja, Kajuhovo naselje
št. 34, vstopila 27. 1. 1995, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Aupič Miroslav, imenovan 27. 1. 1995,
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zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Aupič Valerija, imenovana 27. 1. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
602 Drug kopenski promet; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-35572

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00753 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa CONEX, trgovina in inže-
niring, d.o.o., Parmova 41, Ljubljana, se-
dež: Parmova 41, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02624/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
ter spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5302161
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pust Peter, razrešen 1. 1. 1995; direk-
torica Pust Zdenka, Ljubljana, Glinškova
ploščad 18, imenovana 1. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5152 Trgovina na debelo s ko-
vinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 517 Druga trgovina na
debelo; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-35576

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02898 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa DEBET, podjetje za finanč-
ne in računovodske storitve, d.o.o., Pred-
struge 62, Videm Dobrepolje, sedež: Pred-
struge 62, Videm Dobrepolje, pod vložno
št. 1/08370/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, spremembo in
uskladitev dejavnosti, spremembo zastopni-
ka in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5692652
Firma: MIX INŽENIRING, gradbeniš-

tvo in investicijski inženiring, d.o.o., Vi-
dem Dobrepolje

Skrajšana firma: MIX INŽENIRING,
d.o.o., Videm Dobrepolje

Sedež: Videm Dobrepolje, Ponikve 96
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Samec Marija, izstop 19. 5.

1995; Prhaj Tomaž, Videm-Dobrepolje, Po-
nikve 96, vstop 19. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Samec Marija, razrešena 21. 5.
1995; direktor Podržaj Jože, Turjak, Veliki
Ločnik 2, imenovan 21. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 6024 Cestni tovorni promet; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Rg-35577

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03134 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa INTEHNA, proizvodnja, tr-
govina, zastopanje in poslovne storitve,
Mengeš, d.o.o., Špruhe 40, IOC Trzin,
Mengeš,  sedež:  IOC  Trzin,  Špruhe  40,
Mengeš, pod vložno št. 1/25854/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev, omejitev za-
stopnika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5865247
Firma:  INTEHNA,  d.o.o.,  trgovina,

proizvodnja, zastopanje in storitve
Skrajšana firma: INTEHNA, d.o.o.
Ustanovitelji: Menard Jožef, izstop 26.

5. 1995; Menard Eva, Menard Gregor in

Menard Simon, vsi iz Ljubljane, V Murglah
159, vstopili 26. 5. 1995, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Menard Jožef, razrešen 26. 5. 1995;
direktorica Menard Jana, Ljubljana, V
Murglah 159, imenovana 26. 5. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-35578

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03312 z dne 19. 12. 1995 pri
subjektu vpisa SKB TRADING, podjetje
za mednarodno in domačo trgovino,
d.o.o., sedež: Dunajska 51, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25472/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev, spremembo in uskladitev dejavno-
sti in spremembo omejitve za direktorja s
temile podatki:

Matična št.: 5842042
Ustanovitelj: SKB Investicijsko podjetje

d.o.o., Ljubljana, izstop 30. 12. 1994; SKB
Aurum, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 58,
vstop 24. 3. 1994, vložek 3,941.771,31 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Borisov Vladimir, Portorož, Cvetna
pot 11, razrešen 31. 12. 1994 in ponovno
imenovan za direktorja, ki potrebuje pisno
soglasje skupščine: za nakup in prodajo os-
novnih sredstev, katerih vrednost presega
50.000 DEM v SIT protivrednosti; za trajna
kapitalska vlaganja; za najemanje kreditov
od tretjih oseb, katerih vrednost presega
1,000.000 DEM v SIT protivrednosti.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina 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
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
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
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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,
rekočimi 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 pisarniš-
kimi 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; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami, 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-35579

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04133 z dne 19. 12. 1995
pod št. vložka 1/27158/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5911524
Firma: DOMINUS inženiring, Podjetje

za svetovanje, vrednotenje in inženiring,
d.o.o.

Skrajšana firma: DOMINUS inženiring,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana  Šmartno,  Zgornje
Gameljne 32 b

Osnovni kapital: 2,319.300 SIT
Ustanovitelj: Kratnar Janez, Ljubljana,

Polanšikova ul. 2, vstop 19. 7. 1995, vložek
2,319.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kratnar Janez, imenovan 19. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost

agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-35581

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04286 z dne 12. 12. 1995
pod št. vložka 1/02356/21 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5111153036
Firma: Metalka Trgovina, podjetje za

trgovino na drobno, d.o.o., Ljubljana,
Prodajalna 16 - Vrhnika

Skrajšana firma: Metalka Trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Prodajalna Vrhnika

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Vrhnika, Robova ulica 6
Ustanovitelj: Metalka Trgovina, podjet-

je za trgovino na drobno, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 2, vstop 12. 4. 1995, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Matič Aleksandra, Ljubljana, Uli-
ca bratov Učakar 14, imenovana 12. 4. 1995,
zastopa podružnico brez omejitev kot po-
slovodkinja podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1995:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo

z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij, 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;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-35582

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04529 z dne 6. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27086/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5914337
Firma: TEX-Color, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: Tex-Color, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mengeš, Špruha 29
Osnovni kapital: 8,100.000 SIT
Ustanovitelji: Tex-Color, Farben-Putze-

Lacke GmbH und Co., Betriebsgesellschaft,
Erfurt, Heckerstieg 4, vstop 27. 6. 1995,
vložek 6,966.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Potočnik Borut, Ljubljana, Wolfo-
va ulica 1, vstop 27. 6. 1995, vložek 567.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Boh Aloj-
zij, Ljubljana, Wolfova ulica 1, vstop 27. 6.
1995, vložek 567.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočnik Borut, imenovan 27. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1995: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-35817

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04468 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa Tectum, izdelava streh in
izolacij, Ljubljana, p.o., sedež: Pod Ježa-
mi 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/02572/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5072204
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Doles Vojko, razrešen 29. 8. 1995;
zastopnik Iglič Miloš, Ljubljana, Jakčeva
ulica 8, imenovan 2. 9. 1995, kot v.d. direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1995:
4532 Izolacijska dela.

Rg-35584

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04726 z dne 7. 12. 1995 pod
št. vložka 1/27094/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5918316
Firma: TOMARK, trgovina in zastops-

tvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TOMARK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 184
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mitrovič Tomislav, Ljub-

ljana, Vošnjakova 4, vstop 12. 9. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mitrovič Tomislav, imenovan 12. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1995: 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proi-
zvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proi-
zvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 212 Proizvodnja izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 221 Založništvo; 252 Proi-
zvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 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; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 652
Drugo finančno posredništvo; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja, 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Rg-35585

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04922 z dne 7. 12. 1995 pri

subjektu vpisa ENC, podjetje za inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolodvor-
ska 7, Ljubljana, pod vložno št. 1/10157/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, firme, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika ter spremembo in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5808529
Firma:  ENC,  podjetje  za  inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: ENC, d.o.o.
Sedež. Ljubljana, Parmova 53
Ustanovitelja: Nemec Zoran, Ljubljana,

Kersnikova 12, vstop 22. 11. 1993, vložek
3,511.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Romih Anton, Sevnica, Bohorska ul. 14,
vstop 22. 11. 1993, vložek 3,511.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lekše Kamilo,
izstop 28. 9. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lekše Kamilo, razrešen 28. 9. 1995;
direktor Hodnik Rasto, Kranj, Begunjska
ulica 7, imenovan 28. 9. 1995, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da potrebuje soglasje nad-
zornega sveta za sklepanje tistih poslov, ki
presegajo 30 (trideset) % osnovnega kapita-
la.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda,
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah, 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 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;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo,
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
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drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 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; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem, 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem,
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem, 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., 7210 Svetovanje o računalniš-
kih 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; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nični preizkusi in analize; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7440 Ekonomska propaganda, 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37062

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04664 z dne 13. 10. 1995 pod št. vložka
1/26860/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5914493
Firma: KORADO ZAVIRŠEK, k.d., tr-

govina, proizvodnja in storitve, Grosup-
lje

Skrajšana  firma:  KORADO  ZAVIR-
ŠEK, k.d., Grosuplje

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Grosuplje, Jurčičeva cesta 3/2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zaviršek Franci, Grosup-

lje, Jurčičeva cesta 3/2, vstopil 19. 9. 1995,
vložil 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem, Makarovič Irena,
Grosuplje, Jurčičeva cesta 3/2, vstopila
19. 9. 1995, vložila 1.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zaviršek Franci, imenovan 19. 9.
1995, Grosuplje, Jurčičeva cesta 3/2, kot
komplementar zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995:
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov in 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; 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;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-37068

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04848 z dne 30. 10. 1995 pod št. vložka
1/26934/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918626
Firma: STUDIO MEDIA – Gržinič &

Co, d.n.o., družba za grafične storitve,
založništvo in trgovino, PTC Ledina, Kot-
nikova 5, Ljubljana

Skrajšana  firma:  STUDIO  MEDIA  –
Gržinič & Co, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, PTC Ledina, Kotni-
kova 5

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Gržinič Tomaž in Gržinič

Majda, oba iz Ljubljane, Tabor 7, vstopila
20. 9. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
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tor Gržinič Tomaž, Ljubljana, Tabor 7, za-
stopa družbo brez omejitev, zastopnica Gr-
žinič Majda, oba imenovana 20. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-37069

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04873 z dne 27. 12. 1995 pod št. vložka
1/27195/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5921392
Firma: ICRO inštitut za celostni raz-

voj in okolje, Domžale, Savska 5
Skrajšana firma: ICRO Domžale
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1230 Domžale, Savska 5
Ustanovitelj: Vahtar Marta, Domžale,

Savska 5, vstopila 4. 10. 1995, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vahtar Matej, Domžale, Savska 5,
imenovan 4. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejvnost, vpisana dne 27. 12. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim po-
vezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 251 Proizvodnja iz-
delkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 365 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 371 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 372 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem;
731 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in huma-
nistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 9133 Dejavnost drugih or-
ganizacij, d.n.; 921 Filmska in videodejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti.

Rg-37073

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05064 z dne 30. 10. 1995 pri subjektu

vpisa BION, inštitut za bioelektromagne-
tiko in novo biologijo, Ljubljana, Ce-
lovška 264, sedež: Celovška 264, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07214/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5376041
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Lovrečič Branislava, Ljubljana, Ger-
bičeva ulica 36/a, imenovana 26. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ju-
ren Pavel, razrešen 26. 9. 1995.

Rg-37094

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00040 z dne 17. 1. 1996 pod št. vložka
1/27290/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5928869
Firma: VRM trgovsko podjetje, uvoz,

izvoz in storitve, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: VRM, d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Usnjarska 9
Osnovni kapital: 1,505.703 SIT
Ustanovitelj: Milović Vitomir, Kamnik,

Trg talcev 8, vstopil 20. 12. 1995, vložil
1,505.703 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tomažič Robert, Domžale, Šentpavel pri
Domžalah, zastopa družbo brez omejitev in
prokurist Valadžić Mirsad, Kamnik, Med-
vedova ulica 5a, oba imenovana 20. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1996: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;

5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
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nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprave in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Taksi; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
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.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin 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; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93201 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Rg-37103

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00175 z dne 26. 1. 1996 pod št. vložka
1/27343/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5931797
Firma:  FLOWTEX  GEOPROJEKT,

podjetje za geotehnična dela, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  FLOWTEX  GEO-
PROJEKT, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Letališka 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Podjetje za geotehnična

dela p.o., Ljubljana, Letališka 27, vstop 14.
12. 1995, vložek 1,110.000 SIT; Yannis
Holding S.A., Societe Anonyme, R.C., Lux-
se Luxsemburg, Boulevard Royal, vstop 14.
12. 1995, vložek 390.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vukelič Željko, Ljubljana, Letališka
27, imenovan 14. 12. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1996: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-37127

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10332 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PIRC MEGRA, Podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Dra-
ga Jakopiča 27, sedež: Draga Jakopiča
27, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10728/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5460255
Osnovni kapital: 1,531.000 SIT
Ustanovitelja: Pirc Janez st., izstopil 27.

5. 1995; Pirc Janez ml., Ljubljana, Draga
Jakopiča 27, vstopil 27. 5. 1994, vložil
1,531.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pirc Janez st., razrešen 27. 5. 1994; di-
rektor Pirc Janez ml., Ljubljana, Draga Ja-
kopiča 27, imenovan 27. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-37129

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10336 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa OPPG, Odkupna postaja in prede-
lava gob, d.o.o., sedež: Ambrus 29/a, 1303
Zagradec, pod vložno št. 1/04224/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala in ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5311047
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Hočevar Anton st., Zagra-

dec, Ambrus 29a, vložil 501.000 SIT; Ho-
čevar Anton ml., Zagradec, Ambrus 29a,
vložil, 500.500 SIT; Hočevar Jože, Zagra-
dec, Ambrus 29a, vložil 500.500 SIT; vsi
vstopili 8. 1. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Hočevar Janez, izstopil 28. 4. 1994.

Rg-37133

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10354 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  NABO,  Trgovina  in  gostinstvo,
d.o.o., sedež: Čebuljeva ul. 7, 1218 Ko-
menda, pod vložno št. 1/25158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5767075

Osnovni kapital: 1,555.500 SIT
Ustanovitelji: Markič Boštjan, Naklo,

Glavna ulica 42, vstopil 5. 4. 1993, Bogataj
Nataša, Komenda, Čebuljeva 7, Bogataj
Zvonko Janez, Komenda, Čebuljeva 7, Bo-
gataj Zvonka, Komenda, Čebuljeva 7, Bo-
gataj Milena, Komenda, Čebuljeva 7, vsi
vstopili 23. 11. 1993, vložili po 311.100
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-37141

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10417 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa S.A.R., d.o.o., podjetje za inženi-
ring, proizvodnjo, trgovino in storitve,
Novo Polje, C. XVI št. 19, Ljubljana, se-
dež: Novo Polje C. XVI/19, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18120/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 57765202
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bobnar Rajko, Ljubljana,

C. XVI št. 19, vstopil 30. 3. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37142

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10418 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MIK VIVO, podjetje za proizvod-
njo, storitev in trgovino, d.o.o., Vače, se-
dež: Vače 54, 1252 Vače, pod vložno št.
1/21110/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5725992
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vidergar Klemen in Vo-

zelj Milan, oba iz Vač, Vače 54, vstopila
15. 11. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-37145

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10421 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa SALKON, podjetje za inženiring, pro-
izvodnjo in marketing, d.o.o., Smrečje 38a,
1360 Vrhnika, sedež: Smrečje 38a, Vrhni-
ka, pod vložno št. 1/19654/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5658888
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Končan Janez, Vrhnika,

Smrečje 38a, vložil 1,155.000 SIT in Bole
Boris, Vrhnika, Sternenova 25, oba vstopila
18. 5. 1993, vložil 345.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-37216

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00864 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa AVTOMARINA, podjetje za izdela-
vo, opremljanje in vzdrževanje vozil in
plovil, d.o.o., Grosuplje, Pod gozdom
III/24,  sedež:  Pod  gozdom  III/24,  1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/05096/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5406293
Firma: G.M.F., d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: G.M.F., d.o.o., Gro-

suplje
Dejavnost, vpisana dne 10. 10. 1995: 182

Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5231 Dejavnost le-
karn; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 851
Zdravstvo; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-37194

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17276 z dne 26. 10. 1995 pod št. vložka
1/26901/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis tuje podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5885248
Firma: AURACHER, G.m.b.H. & Co.

KG, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 20
Ustanovitelj: AURACHER G.m.b.H. &

Co. KG, Nemčija, Lauchheim-Huelen, vstop
8. 1. 1990, vpisan kot ust. podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Marn Dimitrij, Ljubljana, Ulica Po-
horskega bataljona 101, imenovan 16. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-37222

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

95/01208 z dne 20. 6. 1995 pod št. vložka
1/26433/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5895723
Firma: DENIDAM PORČIĆ, k.d., Av-

tokleparstvo LJUBLJANA
Skrajšana firma: DENIDAM PORČIĆ,

k.d., LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Clevelandska ulica 49
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Porčić Alaga in Porčić

Damir, oba iz Ljubljane, Clevelandska 49,
vstopila 10. 3. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Porčić Alaga, Ljubljana, Cleveland-
ska ulica 49, imenovan 10. 3. 1995, kot
komplementar zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 0130
Poljedelstvo, povezano z živinorejo – me-
šano kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 36140
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403

Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
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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; 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; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5522 Storitve kam-
pov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63422 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7470 Čišče-
nje stavb; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov.

Rg-37231

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01585 z dne 24. 5. 1995 pri subjektu
vpisa RINGARAJA, d.o.o., organizacija
prireditev, trgovina, turizem, stiki z jav-
nostjo, Ljubljana, Ferberjeva 29, sedež:
Ferberjeva  29,  1000  Ljubljana,  pod  št.
vložka 1/16159/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, zastopnika, uskladitev dejav-
nosti in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5589533
Firma: RINGARAJA, podjetje za or-

ganizacijo prireditev in trgovino, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: RINGARAJA, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Knezov štra-
don 65

Ustanovitelji: Kos Božo, izstopil 28. 3.
1995; Melink Jožefa, Ljubljana, Knezov
štradon 65 in Vizjak Matjaž, Ljubljana, Pod
vrbami 39, oba vstopila 28. 3. 1995, vložila

po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kos Božo, razrešen 28. 3. 1995;
zastopnica Melink Jožefa, Ljubljana, Kne-
zov štradon 65, omejitve: brez soglasja dru-
gega družbenika lahko sklepa pravne posle
do višine 200.000 SIT in družbenik Vizjak
Matjaž, Ljubljana, Pod vrbami 39, omeji-
tve: brez soglasja drugega družbenika lahko
sklepa pravne posle do višine 200.000 SIT,
oba imenovana 28. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-37255

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02259 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa
TORO MESNI BUTIK, podjetje za trgo-
vino z živili, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bri-
lejeva 12, 1000 Ljubljana, pod št. vložka
1/13087/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5505119
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 244

Proizvodnja farmacevtskih surovin in pre-
paratov; 2442 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov; 245 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-

nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring).

Rg-37339

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00995 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ORAŽEM & Co., storitve in inženiring,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Vinterca 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27392/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča dopolnitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5931444
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1996: 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Rg-37348

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17309 z dne 19. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ECLIPTA, podjetje za trgovino na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Ko-
prska 49, sedež: Koprska 49, 1000 Ljub-
ljana, pod št. vložka 1/10154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala ter spremembo fir-
me, sedeža, razširitev in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5447844
Firma: ECLIPTA družba za trgovino

in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 60

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Plemenitaš Branko, Ljub-
ljana, Šišenska 64, vstopil 28. 11. 1990, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 513 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 742 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-37359

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01808 z dne 23. 2. 1996 pri subjektu
vpisa PEVC, Podjetje za trgovino in obrt-
ne storitve, d.o.o., Trzin, sedež: Ul. Kam-
niškega batalijona 1, 1234 Trzin, pod vlož-
no št. 1/21140/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, osnov-
nega kapitala ter uskladitev dejavnosti  s
temile podatki:

Matična št.: 5701139
Firma: PEVC, Podjetje za trgovino in

obrtne storitve, d.o.o., Trizn, Ul. Kam-
niškega bataljona 1

Skrajšana firma: PEVC, d.o.o., Trzin,
Ul. Kamniškega bataljona 1

Osnovni kapital: 1,845.114 SIT
Ustanoviteljica: Pevc Valerija, Trzin, Ul.

Kamniškega bataljona 1, vstopila 11. 1.
1992, vložila 1,845.114 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1996: 0121
Reja govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnie; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772

Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in

tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov.

Rg-37368

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18671 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu
vpisa POLLAK, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Domžale, sedež: Cesta
talcev 19, 1230 Domžale, pod št. vložka
1/12743/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5510775
Osnovni kapital: 3,361.000 SIT
Ustanovitelj: Pollak Anton, Smlednik,

Valburga 12, vstopil 3. 4. 1991, vložil
3,361.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1996: 181
Proizvodnja usnjenih 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.; 183 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 191 Strojenje in do-
delava usnja; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja
obutve; 1930 Proizvodnja obutve; 402 Pro-
izvodnja plina; distribucija plinastih goriv
po plinovodni mreži; 4020 Proizvodnja pli-
na; distribucija plinastih goriv po plinovod-
ni mreži; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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-
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delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-

dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 701 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem.

Rg-37380

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06019 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa GAMA TRADE, d.o.o., podjetje za
trgovino, zastopstva in storitve, Izlake,
Gladež 32, sedež: Gladež 32, 1411 Izlake,
pod vložno št. 1/22834/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti ter spremembo firme
s temile podatki:

Matična št.: 5785847
Firma: GAMA TRADE, d.o.o., podjet-

je za trgovino, zastopstva in storitve
Skrajšana firma: GAMA TRADE, d.o.o.
Sedež: Zagorje ob Savi, Kidričeva 4/a
Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2522 Proizvodnja embalaže 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; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401

Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 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; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem.

Rg-37401

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06132 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa VTZ, Podjetje za security inženi-
ring, storitve in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Koprska 94, sedež: Koprska 94, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03017/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, uskladitev dejavnosti in
spremembo ustanoviteljev ter osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5299888
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 32,840.000 SIT
Ustanovitelji: Podjetje Varnost tehnična

zaščita, p.o., Ljubljana, izstop 11. 4. 1995;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 6,500.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 3,250.000 SIT; Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vsi
vstopili 11. 4. 1995, vložek 3,250.000 SIT;
Eminič Fadil, Ljubljana, Maroltova ul. 3,
vstopil 15. 7. 1992, vložil 805.000 SIT; Ko-
privc Janez, Ljubljana, Krivec 3, vstopil 11.
4. 1995, vložil 200.000 SIT; Stojaković Du-
šan, Ljubljana, Rožna dolina, C. XIX/10,
vstopil 15. 7. 1992, vložil 2,155.000 SIT;
Škerbec Jože, Medvode, Zgornja Senica 5,
vložek 590.000 SIT, Ceme Irena, Vrhnika,
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Pot na Košace 3, vložila 200.000 SIT; Ban
Aleš, Ljubljana, Devinska ulica 2b, vložil
250.000 SIT; Škufca Branko, Ljubljana, Ma-
sarykova c. 19, vložil 250.000 SIT; Pečar
Boris, Ljubljana, Savlje 68, vložil 250.000
SIT; Košmerl Bogomil, Ljubljana, Jamova
c. 70, vložil 290.000 SIT; Korošec Elizabe-
ta, Ljubljana, Celovška c. 99a, vložila
290.000 SIT; Tomc Antonija, Ljubljana, C.
Dolomitskega odreda 64a, vložila 2,750.000
SIT; Tolimir Radovan, Ljubljana, Riharjeva
ul. 40, vložil 680.000 SIT; vsi vstopili 11. 4.
1995; Jeras Aleksander, Škofljica, Žagarska
6, vstopil 15. 7. 1992, vložil 3,925.000 SIT,
Gregorc Danilo, Ljubljana, Vojkova 77,
vstopil 11. 4. 1995, vložil 1,370.000 SIT;
Smolnikar Majda, Domžale, Slomškova 27,
vstopila 11. 4. 1995, vložila 460.000 SIT;
Gornik Anton, Ljubljana, Brilejeva 15, vsto-
pil 15. 7. 1992, vložil 2,875.000 SIT; Kopri-
vec Sonja, Ljubljana, Slape 138, vložila
160.000 SIT; Stojakovič Tina, Ljubljana,
Dunajska c. 404, vložila 80.000 SIT; Gre-
gorc Sanja, Ljubljana, Vojkova c. 77, vloži-
la 80.000 SIT; Gornik Ines, Ljubljana, Bri-
lejeva 15, vložila 80.000 SIT; Gornik Toni,
Ljubljana, Brilejeva 15, vložil 80.000 SIT;
Košmerl Uršula, Ljubljana, Jamova c. 70,
vložila 80.000 SIT; Jeras Viktorija, Škoflji-
ca, Žagarska ul. 6, vložila 80.000 SIT; Koš-
merl Lovro, Ljubljana, Jamova c. 70, vložil
80.000 SIT; Tomc Nace, Ljubljana, C. Do-
lomitskega odreda 64a, vložil 80.000 SIT;
Tomc Tina, Ljubljana, C. Dolomitskega
odreda 64a, vložila 80.000 SIT; Tolmir Ta-
nja, Ljubljana, Riharjeva ul. 40, vložila
80.000 SIT; Košmerl Anica, Ljubljana, Ja-
mova c. 70, vložila 290.000 SIT; Tolimir
Suzana, Ljubljana, Riharjeva ul. 40, vložila
200.000 SIT; Henigman Franc, Turjak, Vi-
soko 12, vložil 310.000 SIT; Jeras Olgica,
Škofljica, Žagarska ul. 6, vložila 250.000
SIT; Jeras Vladimira, Škofljica, Žagarska
ul. 10, vložila 330.000 SIT; Smolnikar Na-
taša, Domžale, Slomškova 27, vložila
160.000 SIT; vsi vstopili 11. 4. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1996: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 3873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbe-

na dela; 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6024 Cestni
tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00256/00612-1996/NGT z dne 21. 12. 1995.

Rg-37402

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06172 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SVILANIT, Tekstilna tovarna, d.d.,
Kamnik, Kovinarska 4, sedež: Kovinar-
ska 4, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/00696/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje in spremem-
bo firme ter vpis ustanoviteljev, spremembo
osnovnega kapitala, zastopnika in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5036500
Firma: SVILANIT, Tekstilna tovarna,

d.d.
Skrajšana firma: SVILANIT, d.d.
Osnovni kapital: 820,814.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložek
77,050.000 SIT; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložek 98,856.000
SIT; Sklad za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vložek 165,032.000 SIT; udele-
ženci interne razdelitve, vložek 152,302.000
SIT; udeleženci notranjega odkupa, vložek

220,000.000 SIT; delničarji iz naslova jav-
ne prodaje delnic, vložek 61,638.000 SIT,
vsi vstopili 23. 11. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Wiegele Bogomil, Kamnik, Podgor-
je 127b, imenovan 27. 11. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot začasna uprava.

Člani nadzornega sveta: Tavčar Mitja,
Grašič Franc, Prodnik Franc, Brozovič Igor
in Rems Barbara, vsi vstopili 23. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 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;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladnje, skladiščenje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje, tehnični preizkusi in analize; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00404/00639-1995/JM z dne 28. 12. 1995.

Rg-37408

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18696 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
DIJA, podjetje za proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Novo Polje, Cesta 7, št. 51, se-
dež: Novo Polje, Cesta 7 št. 51, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5676827
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Turnšek Igor, Ljubljana,

Novo Polje, Cesta 7 št. 51, vstopil 8. 4.
1992, vložil 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1996: 252
Proizvodnja izdelkov iz platičnih mas; 295
Proizvodnja drugih strojev za posebne na-
mene; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
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debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-37409

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18456 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
GO & GO, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19633/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5701147
Osnovni kapital: 1,711.000 SIT
Ustanovitelj: Gregorc Marija, Ljubljana,

Vojkova 2, vstopila 25. 8. 1992, vložila
1,711.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37607

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13432 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
EDLEJA, d.o.o., podjetje za proizvodnjo,
uvoz, izvoz, zastopanje ter prodajo na
drobno in debelo, sedež: Bežigrad 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15127/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža in dejavnosti ter spremembo
firme, osnovnega kapitala in vpis skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5556694
Firma:  EDLEJA,  d.o.o.,  podjetja  za

proizvodnjo, uvoz, izvoz, zastopanje ter
prodajo na drobno in debelo, Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Linhartov podhod 33
Osnovni kapital: 1,513.999,50 SIT
Ustanovitelja: Žbogar Leja in Žbogar Ed-

varda, oba iz Domžal, Miklošičeva ul. 13,
vstopila 12. 12. 1991, vložila po 756.999,75
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi za: prevoz
blaga v cestnem prometu, špedicija in špe-
diterske storitve.

Dejavnost družbe se sedaj v celoti glasi:
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi in polproizvodi; pro-
izvodnja sredstev za dezinfekcijo, čiščenje
prostorov, mehčanje vode, parfumov in te-
kočega mila za osebno higieno; prevoz bla-
ga v cestnem prometu; špedicija in špediter-
ske storitve.

Rg-37611

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19869 z dne 18. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa BALANT ČEŠNJICE, Pod-
jetje za trgovino in turizem, d.o.o., Šen-
tvid pri Stični, sedež: Velike Češnjice 33,
1296 Šentvid pri Stični, pod vložno št.

1/08283/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, firme
in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5410908
Firma: BALANT-GIT, podjetje za go-

stinstvo, inštalacije in trgovino, d.o.o.,
Šentvid pri Stični

Skrajšana firma: BALANT-GIT, d.o.o.,
Šentvid pri Stični

Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelj: Balant Franc, Šentvid pri

Stični, Velike Češnjice 33, vstopil 31. 7.
1990, vložil 1,528.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprave in dostava hrane
(catering); 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-37616

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17189 z dne 21. 3. 1996 pri subjektu
vpisa NEES TRADE, Proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Trbovlje, Trg svo-
bode 1, sedež: Trg svobode 1, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/23884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5806569
Osnovni kapital: 1,581.894 SIT
Ustanovitelja: Husanovič Senada, vloži-

la 792.497 SIT in Husanovič Jakub, vložil
789.397 SIT, oba iz Trbovelj, Trg svobode
1, vstopila 7. 6. 1993, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Husanovič Jakub, Trbovlje, Trg svo-
bode 1, razrešen 28. 10. 1994 in ponovno
imenovan kot zastopnik 28. 10. 1994, na-
mestnik direktorja, zastopa družbo v odsot-
nosti direktorja.

Rg-37631

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18470 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PERFEKTA, Podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Kamnik, sedež: Pot na
Poljane 7, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/11371/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5468841
Osnovni kapital: 2,594.000 SIT
Ustanovitelja: Zobavnik Alojzij in Zo-

bavnik Janez, oba iz Kamnika, Pot na
Poljane 7, vstopila 14. 12. 1990, vložila po
1,297.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 453 Inštalacije pri

gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Rg-37633

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00025 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa GRAF-ART, organizacija tiska in
prodaja birotehnike, d.o.o., Ljubljana,
Ljubljana, Beblerjev trg 3, sedež: Bebler-
jev trg 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06115/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanovitelja, zastopnika
in povečanje osnovnega kapitala ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5408474
Osnovni kapital: 9,970.000 SIT
Ustanovitelj: Čušin Povše Silva, izstopi-

la 19. 12. 1994; Povše Boštjan, Ljubljana,
Beblerjev trg 3, vstopil 19. 12. 1994, vložil
9,970.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Čušin Povše Silva, razrešena 19.
12. 1994; direktor Povše Boštjan, Ljublja-
na, Beblerjev trg 3, imenovan 19. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Povše Jožefa, Ljubljana, Ribniška 24, ime-
novana 19. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-37646

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18847 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa STINGER, Trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o., Kamnik, Pr-
vomajska 1, sedež: Prvomajska 1, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/14193/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala ter uskladitev de-
javnosti in spremembo firme s temile podat-
ki:

Matična št.: 5542197
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Firma:  STINGER,  d.o.o.,  Trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje

Skrajšana firma: STINGER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Županič Željko, Ljublja-

na, Slovenska c. 55a in Popovič-Rovere Voj-
ko, Postojna, Cankarjeva 10, oba vstopila
22. 10. 1991, vložila po 754.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Popovič-Rovere Vojko, razrešen 30.
12. 1994 in kot direktor imenovan 30. 12.
1994, Postojna, Cankarjeva 10, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 511 Po-
sredništvo; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, rezen perutninskega; 1512 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji 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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgo-

vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 526 Trgovina na drobno po pošti; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-37657

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19848 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa LM-LINEA, Ljubljana, svetovanje, ob-
likovanje, opremljanje in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška 47, sedež: Zaloška 47,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04329/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5325242
Osnovni kapital: 1,551.630 SIT
Ustanovitelja: Lovrič Zoran, Ljubljana,

Klemenova 105 in Penger Marija, Ljublja-
na, Brodarjev trg 13, oba vstopila 5. 3. 1990,
vložila po 775.815 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 2614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-

jem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-37660

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01371 z dne 1. 4. 1996 pod št. vložka
1/27678/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5894867
Firma: GERGAR JN IN OSTALI, Tr-

govina, gostinstvo, storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  GERGAR  JN  IN

OSTALI, d.n.o.
Sedež: Domžale, Srednje Jarše, Gasil-

ska pot 4a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Gergar Jože in Gergar Nu-

ša, oba iz Domžal, Gasilska pot 4, Srednje
Jarše, vstopila 20. 3. 1995, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gergar Jože, imenovan 20. 3. 1995,
Domžale, Gasilska pot 4, Srednje Jarše, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Ger-
gar Nuša, Domžale, Gasilska pot 4, Srednje
Jarše, imenovana 20. 3. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

Rg-37664

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01393 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
SEBEMA, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Loka pri Mengšu, sedež: Te-
stenova 115, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/23683/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. in spremembo ustanoviteljev,
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5811651
Firma: SEBEMA, Sešek & Co podjetje

za trgovino in storitve, d.n.o., Loka pri
Mengšu
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Skrajšana firma: SEBEMA, Sešek & Co,
d.n.o., Loka pri Mengšu

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Sešek Anton, vstopil
13. 5. 1993 in Sešek Milojka, vstopila 6. 3.
1995, oba iz Mengša, Testenova 115, Loka
pri Mengšu, vložila po 50.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sešek Anton, razrešen 6. 3. 1995 in kot
direktor imenovan 6. 3. 1995, Mengeš, Te-
stenova 115, Loka pri Mengšu, pogodbe o
prodaji in nakupu nepremičnin in druge po-
godbe v vrednosti nad 5.000 DEM, sklepa v
soglasju z drugim družbenikom; zastopnica
Sešek Milojka, imenovana 6. 3. 1995, Men-
geš, Testenova 115, Loka pri Mengšu, za-
stopa družbo kot pomočnik direktorja z
omejitvami: pogodbe o prodaji in nakupu
nepremičnin in druge pogodbe v vrednosti
nad 5.000 DEM, sklepa v soglasju z drugim
družbenikom.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke poabe; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-37666

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01334 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
CHRISTIANIA – TONIJ & OSTALI, za-
stopanje, marketing in založništvo, d.n.o.,
Ul. Bratov Učakar 48, Ljubljana, sedež:
Ul. Bratov Učakar 48, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20770/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti ter spremembo firme
s temile podatki:

Matična št.: 5698537
Firma: CHRISTIANIA – TONIJ &

OSTALI, d.n.o., zastopanje, marketing in
založništvo, Pilonova 33, Ljubljana

Skrajšana firma: CHRISTIANIA –
TONIJ & OSTALI, d.n.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Pilonova 33
Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1996: 2213

Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-

no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
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;
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; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37675

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01429 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
BSI, mednarodne poslovne storitve, d.o.o.,
sedež: Galjevica 52, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10474/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5474582
Sedež: Kamnik, Murnova ulica 1
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1996: 2213

Izdajanje revij in periodike; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-37677

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17129 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
TISCHER, Trgovsko gostinsko podjetje,
d.o.o., Turjak 41, sedež: Turjak 41, 1311
Turjak, pod vložno št. 1/09150/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in spremembo firme ter
uskladitev dejavnosti, spremembo ustano-
viteljev, zastopnika in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5427452
Firma: TISCHER, d.o.o., Instalacijski

sistemi, gradbeništvo, trgovina in gostin-
stvo, Turjak 41, Turjak

Osnovni kapital: 2,997.468 SIT
Ustanovitelja: Tischer Martina, Ljublja-

na, Trebinjska 13, vstopila 26. 9. 1990 in
Tischer Valter, Turjak, Turjak 41, vstopil
23. 12. 1994, oba vložila po 1,498.734 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tischer Valter, Turjak, Turjak 41,
imenovan 12. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev kot tehnični direktor.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
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mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-37680

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17156 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
GRADVOZ & CO, d.o.o., Ljubljana, Re-
boljeva 14, podjetje za gradbeni inženi-
ring, avtoprevozništvo in trgovino, sedež:
Reboljeva 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23135/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti, spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5787912
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelja: Grading & Co d.o.o.,

Ljubljana, Reboljeva 14 in Petrović Božo,
Ljubljana, Poljanska 16, oba vstopila 23. 3.
1994, vložila po 825.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Perpar Janez, Ljubljana, Rožna do-
lina c. XI/33, razrešen 27. 12. 1994 in kot
direktor ponovno imenovan 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, direktor Pe-
trović Božo, razrešen 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-37684

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01353 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
TECHNOS, podjetje za zunanjetrgovin-
sko dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Gorice 40, sedež: Cesta v Gorice 40, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09375/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5436834
Ustanovitelja: Markič Mirjam, izstopila

20. 2. 1995; Markič Miro, Trzin, Kidričeva
ul. 29, vstopil 20. 2. 1995, vložil 1,755.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1996: 511
Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pro-
borom; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 602 Drug kopenski promet; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-37686

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17195 z dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa
POLO, družba za mednarodno trgovino
in zastopstva, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Jurčičev trg 3, 1000, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04953/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5326940
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Polo Handelsaktienge-

sellschaft, Dunaj, Heinburgerstrasse 34a,
vložek 765.000 SIT in Mohar Polonca, Ljub-
ljana, Jurčičev trg 3, oba vstopila 12. 12.
1989, vložila 735.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisna dne 2. 4. 1996: 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; 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; 6521
Finančni zakup (leasing); 6712 Posredniš-
tvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-

ništvom; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-37689

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16690 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
COSMODENT, zasebno podjetje za sve-
tovalne, izobraževalne in druge storitve v
zobozdravstvu, d.o.o., sedež: 9. junija 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02687/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5308020
Firma: COSMODENT, zasebno podjet-

je za svetovalne, izobraževalne in druge
storitve v zobozdravstvu, d.o.o., Ljublja-
na, Resljeva c. 33

Sedež: Ljubljana, Resljeva c. 33
Osnovni kapital: 1,704.800 SIT
Ustanovitelj: Funduk Nenad, Ljubljana,

Resljeva 33, vstopil 20. 10. 1989, vložil
1,704.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1996: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-37692

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17128 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
MANT, Proizvodnja, trgovina in storitve
Kočevje, d.o.o., sedež: Remihova 4, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/21599/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5746183
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Mlakar Nada in Mlakar

Marjan, oba iz Kočevja, Remihova 4, vsto-
pila 15. 2. 1993, vložila po 800.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 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.; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 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; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-

pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 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 prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost.

Rg-38414

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04186 z dne 15. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SIMONA
JENKA, p.o., sedež: Smlednik št. 73, 1216
Smlednik, pod vložno št. 1/00842/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5084385
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Tavčar Milena, razrešena 26. 7.
1995; zastopnica Jelen Marjana, Medvode,
Ulica k studencu 8, imenovana 22. 12. 1995,
ravnateljica, zastopa družbo neomejeno.

Rg-38415

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00615 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa REVIRSKA LJUDSKA UNIVERZA

TRBOVLJE, sedež: Trg svobode 11a,
1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/01810/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
mebo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5090229
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Sotler Drago, razrešen 1. 2. 1996; direk-
torica Martinčič Romana, Trbovlje, Bevško
25a, imenovana 1. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev, razen pri nakupu in prodaji
nepremičnin, mora imeti soglasje sveta za-
voda.

Rg-38417

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05277 z dne 23. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE, d.d.,
sedež: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03550/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5046432
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave, Gubenšek Jože, razrešen 31. 10.
1995; član uprave, Velušček Igor, Ljublja-
na, Avgustinčičeva 35, imenovan 31. 10.
1995, s soglasjem nadzornega sveta sklepa
posle, ki pomenijo dolgoročne naložbe.

Rg-38418

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04776 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
Banka Creditanstalt, d.d., sedež: Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03931/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5314763
Osnovni kapital: 3.053,444.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 25. 9. 1995.

Rg-38420

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00586 z dne 11 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa MOTVOZ IN PLATNO, Tekstilna to-
varna Grosuplje, popolna odgovornost,
Grosuplje, sedež: Taborska c. 34, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/01904/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5034213
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1996: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična
dela; 2854 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4531 Električne inštalacije; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5241 Trgovina
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na drobno s tekstilom; 5551 Storitve menz;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Dejavnost, izbrisana dne 11. 3. 1996:
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov.

Rg-38421

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00639 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
Slovenske železarne – Podjetje za finan-
ciranje jeklarstva, d.o.o., Ljubljana, Ger-
bičeva 98, sedež: Gerbičeva 98, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5434513
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gubenšek Jože, razrešen 31. 12. 1995,
direktor Velušček Igor, Ljubljana, Avgu-
stinčičeva 35, imenovan 1. 1. 1996, direktor
ne sme brez soglasja skupščine družbe skle-
pati poslov, ki pomenijo spremembo pre-
moženja družbe.

Rg-38422

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00587 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
OSNOVNA ŠOLA LEDINA, sedež: Ko-
menskega 19, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča novega zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5084148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-

nica Kosmač Ljubica, Ljubljana, Lamutova
ulica 6, imenovana 16. 11. 1995, pomočnica
ravnatelja zastopa družbo neomejeno.

Rg-38423

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00599 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa CTJ, izobraževalni center za tuje
jezike, d.d., Ljubljana, Vilharjeva 21, se-
dež: Vilharjeva 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00384/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5084121
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Lazar Maja, Ljubljana, Malejeva
22, imenovana 7. 2. 1996.

Rg-38424

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00500 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa DELO PRODAJA, družba za raz-
širjanje in prodajo časopisov, d.d., sedež:
Dunajska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07354/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča člana uprave s temile podatki:

Matična št.: 5096014

Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-
nica uprave, Božičnik Križanec Biserka,
Ljubljana, Boletova ulica 16, imenovana 10.
1. 1996, zastopa družbo skupno z ostalimi
člani.

Rg-38428

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04117 z dne 31. 7. 1995 pri subjektu
vpisa INVICO, trgovina, proizvodnja, za-
stopanje, d.o.o., sedež: Kamnik pod Kri-
mom 65/a, 1352 Preserje, pod vložno št.
1/05088/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5334896
Ustanovitelja: Vidovič Damjan, Preser-

je, Kamnik pod Krimom 65/a in Intihar An-
ton, Preserje, Preserje 39b, oba vstopila 15.
1. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: je odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 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;
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; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-38429

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15295 z dne 1. 8. 1995 pri subjektu vpisa
DONIT – LAMINATI, podjetje za pro-
izvodnjo laminatov, d.o.o., Medvode, Ce-
sta kom. Staneta 38, sedež: Cesta kom.
Staneta 38, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/20957/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenika ter uskladitev de-
javnosti in spremembo deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5699851
Osnovni kapital: 140,688.000 SIT
Ustanovitelja: Donit, d.o.o., izstop 15.

11. 1994; Gender, proizvodnja, marketing
in consulting, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 57,
vstop 15. 11. 1994, vložek 140,688.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 8. 1995: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 241 Proizvod-
nja osnovnih kemikalij; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 246 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike; 402
Proizvodnja plina; distribucija plinastih go-
riv po plinovodni mreži; 403 Oskrba s paro
in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
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; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-38430

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04784 z dne 19. 9. 1995 pri subjektu
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vpisa REKS TRADE, Gradbeno in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ve-
rovškova 22, sedež: Verovškova 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22618/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala ter spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5752400
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rekić Rezija, Ljublja-

na, Verovškova 22, vstopil 14. 4. 1993, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rekić Šerif, razrešen 29. 4. 1994;
direktor Rekić Rezija, Ljubljana, Verovško-
va 22, imenovan 29. 4. 1994, direktor-po-
slovodja, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-38433

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17226 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa BEST COMPANY, d.o.o., marke-
ting, zastopanje, posredovanje, Ljublja-
na, Celovška 189, sedež: Celovška 189,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16163/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
dejavnosti ter spremembo ustanoviteljev in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5874017
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Urbas Petra, Ljubljana,

Celovška 189, vstopila 6. 3. 1992, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Urbanc Petra, izstopila 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 52 Trgovi-
na na drobno, razen z motornimi vozili; po-
pravila izdelkov široke porabe; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejav-
nost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 553 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski
promet; 6022 Taksi; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 611 Pomorski promet; 612 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 642
Telekomunikacije; 6420 Telekomunikacije;
652 Drugo finančno posredništvo; 701 Po-
slovanje 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-38436

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
93/09117 z dne 19. 9. 1995 pri subjektu
vpisa FERROMET, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, d.o.o., Žibertova
št. 1, Ljubljana, sedež: Žibertova 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17978/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5607124
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: RMK promet Zenica, Ze-

nica, Braće Čolakovića 2, vstop 1. 4. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Anica Lazikič, izstopila 12. 8. 1993.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-

njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 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; 7482
Pakiranje.

Rg-38437

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17887 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa
Delikatesa Ham, Delikatesna trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Poklukarjeva 53,
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1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16568/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastop-
nika in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5874408
Firma:  EMTEEM  finančne  storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: EMTEEM, d.o.o.
Sedež: Brezovica pri Ljubljani, Vrtna

pot 10
Osnovni kapital: 1,653.000 SIT
Ustanovitelji: Žunko Franc, izstopil

12. 12. 1994; Martinčič Miroslava, Brezo-
vica pri Ljubljani, Vrtna pot 10, vstopila 14.
12. 1994, vložila 1,653.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pavček Olga, izstopila
12. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Pavček Olga, razrešena 12. 12. 1994;
direktorica Martinčič Miroslava, Brezovica
pri Ljubljani, Vrtna pot 10, imenovana
14. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
prokuristka Kenk Marta, Brezovica pri Ljub-
ljani, Vrtna pot 10, imenovana 14. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo

z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi 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; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 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); 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38438

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03924 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
ELEKTROPROM, trgovina, proizvod-
nja, instalacije, d.o.o., Izlake, sedež: Obre-
zija  12,  1411  Izlake,  pod  vložno  št.
1/02096/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5286450
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Janez, Izlake,

Obrezija 20, vstopil 26. 4. 1989, vložil
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39197

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03376 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MM TV 1, d.o.o., podjetje za odda-
janje programov v kabelskih sistemih,
Ljubljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19467/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev in
spremembo pooblastil zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5653487
Firma: MMTV 1, d.o.o., podjetje za od-

dajanje programov v kabelskih sistemih
Skrajšana firma: MMTV 1, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kranjčeva 26
Ustanovitelja: Meglič Zdenka, Ljublja-

na, Žorgova 70, vstopila 6. 7. 1992, vložila
1,350.000 SIT; CME Media Enterprises
B.V., Amsterdam, Leidesplein 29, vstopil 8.
4. 1995, vložil 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Meglič Marjan, razrešen 15. 12. 1995;
direktor Meglič Marjan, Ljubljana, Žorgova
70, imenovan 15. 12. 1995,  kadar zastopa
družbo v poslih ali vrsti podobnih poslov v
obdobju enega leta, s katerim se vzpostavlja
dolg ali izdatki v višini, ki presega tolarsko
protivrednost 20.000 USD, je za posle, ki
niso odobreni z letnim finančnim načrtom,
potreben:

- sopodpis glavnega direktorja in finanč-
nega direktorja; odobritev skupščine, če to-
larska protivrednost tovrstnega posla ali vr-
ste podobnih poslov presega 20.000 USD in
ni večja od 100.000 USD; odobritev
skupščine z izrednim sklepom, če tolarska
protivrednost tovrstnega posla ali vrste po-
dobnih poslov presega 100.000 USD; kadar
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zastopa družbo v posojilnih pogodbah, na-
jemnih in zakupnih pogodbah ter hipotekah,
potrebuje odobritev skupščine, če omenjene
pogodbe niso predvidene z letnim finanč-
nim načrtom; za sklenitev kooperacijskih
pogodb in pogodb o dolgoročnem sodelova-
nju je potrebna odobritev skupščine z izred-
nim sklepom, če je trajanje tovrstnega po-
slovnega odnosa daljše od enega leta.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena 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; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi

izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-39198

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02907 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa RPS, Računalniško podprti sistemi
za inženiring in proizvodnjo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Gerbičeva 51/a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13095/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
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Matična št.: 5516960
Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 2030

Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2952 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2751 Litje že-
leza; 2752 Litje jekla; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 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.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3350 Proizvodnja ur; 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.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične 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; 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; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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; 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;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovi-

na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 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;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-39200

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17396 z dne 12. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa MAGI COMMUNICATIONS,
d.o.o., Ljubljana, Omersova 63, Proizvod-
nja, trgovina, uvoz in izvoz, sedež: Omer-
sova  63,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18800/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
spremembo dejavnosti in ustanoviteljev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5917476
Osnovni kapital: 1,530.800 SIT
Ustanovitelji: Pelc Ljudmila, Ljubljana,

Omersova 63, vstopila 9. 4. 1992, vložila
393.000 SIT; Pelc Rok, Ljubljana, Omerso-
va 63, vstopil 9. 4. 1992, vložil 257.200
SIT; Pelc Aleš, Ljubljana, Rašiška 5, vstopil
15. 12. 1994, vložil 261.000 SIT; Pelc Mar-
ta, Ljubljana, Rašiška 5, vstopila 15. 12.
1994, vložila 252.600 SIT; Pelc Jožef, Ljub-
ljana, Omersova 63, vstopil 15. 12. 1994,
vložil 367.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pelc Jožef, Ljubljana, Omersova 63,
imenovan 15. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15812 Dejavnost slaščičarn; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 244
Proizvodnja farmacevtskih surovin in pre-
paratov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih
surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 453

Inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 511 Posrednišvo;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 553 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6512
Drugo denarno posredništvo; 6712 Posred-
ništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 747 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 852 Ve-
terinarstvo; 930 Druge storitvene dejavno-
sti.

Rg-39202

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18434 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BIRO 2000, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Litija, sedež: Gubčeva 1,
Litija, pod vložno št. 1/16967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5618754
Osnovni kapital: 1,999.249 SIT
Ustanovitelj: Prcač Srečko, Litija, Gub-

čeva 1, vstopil 30. 3. 1992, vložil 1,999.249
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 158 Pro-
izvodnja drugih živil; 177 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih izdelkov; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 212 Pro-
izvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 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,
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priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje 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; 641 Poštne in ku-
rirske storitve; 703 Poslovanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 723 Obdelava po-
datkov; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 744 Ekonomsko propagiranje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti
za sprostitev; 930 Druge storitvene dejav-
nosti.

Rg-39204

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18453 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PONTES, podjetje za proizvodnjo,
storitve, zunanjo in notranjo trgovino,
d.o.o., Žorgova 69, Ljubljana, sedež: Žor-
gova  69,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/17684/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala,
dopolnitev in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5641993
Firma: PONTES, podjetje za notranjo,

zunanjo trgovino in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, Žorgova 69

Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanoviteljica: Jeglič Judita, Ljubljana,

Žorgova 69, vstopila 27. 3. 1992, vložila
1,514.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-39206

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18362 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MISA, podjetje za proizvodnjo in
trgovino živilskih in neživilskih proizvo-
dov, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, Gre-
gorčičeva 10, sedež: Gregorčičeva 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17300/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5631696
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Džuver Milan, Ljubljana,

Gregorčičeva 10 in Džuver Sara, Ljubljana,
Glinškova ploščad 18, oba vstopila 12. 3.
1992, vložila 754.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 297 Proizvodnja gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s

pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 713 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije.

Rg-39214

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13603 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu
vpisa A & CO., podjetje za inženiring,
trgovino in servis, d.o.o., Kamnik, Grin-
tovška 10, sedež: Grintovška 10, Kamnik,
pod vložno št. 1/12316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., ter spre-
membo sedeža, ustanoviteljev, deležev, de-
javnosti, zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5529271
Firma: A & CO - Sekavčnik & Gangl,

inženiring, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: A & CO Sekavčnik &

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Sekavčnik Miha, Mengeš,

Slamnikarska 4, vstopil 22. 2. 1991, vložil
6.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Gangl Barbara, Dunaj, Ruth-
gasse 7/1/8, vstopila 15. 6. 1991, vložila
6.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Sekavčnik Kovač Helena, iz-
stopila 20. 7. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sekavčnik Miha, razrešen 4. 4. 1996 in
ponovno imenovan za družbenika 4. 4. 1996;
zastopnica Gangl Barbara, razrešena in po-
novno imenovana za družbenico 4. 4. 1996;
zastopnica Sekavčnik Kovač Helena, razre-
šena 20. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
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nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.

Rg-39215

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03462 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa STUAG, gradbeno podjetje, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Trdinova 5, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26088/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža
in dejavnosti ter zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5879566
Sedež: Ljubljana, Vodnikova ulica

št. 133
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Juren Peter, razrešen 30. 5. 1995; pro-
kuristka Bradan Lucija, Zgornja Polskava,
Gabernik št. 1, imenovana 30. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 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; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 52463 Trgo-

vina na drobno z gradbenim materialom;
5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem.

Rg-39216

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02015 z dne 16. 4. 1996 pri subjektu
vpisa IMOVINA, Storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Trg mladin-
skih  delovnih  brigad  14/II,  sedež:  Trg
mladinskih delovnih brigad 14/II, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5386667
Firma: IMOVINA, gradbeništvo in po-

slovanje z nepremičninami, d.o.o., Ljub-
ljana

Dejavnost, vpisana 16. 4. 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;
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;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-39217

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01599 z dne 16. 4. 1996 pri subjektu
vpisa TT SVETOVANJE, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Linhartova 19, sedež: Lin-
hartova  19,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/03650/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5572665
Firma:  TT  SVETOVANJE,  trgovina,

d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 47
Sedež: Ljubljana, Cesta na Brdo 47

Rg-39218

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17254 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa INPROJEKT, projektiranje in in-
ženiring, d.o.o., Vlahovičeva 43, Ljublja-
na, sedež: Vlahovičeva 43, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03076/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o

gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala ter spremembo družbenikov,
uskladitev dejavnosti, spremembo firme, se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5313945
Firma: INPROJEKT, projektiranje in

inženiring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Jakčeva 43
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kovač Jože, Ljubljana, Ob

sotočju 14 in Arko Gabriel, Ljubljana, Jak-
čeva 43, oba vstopila 27. 10. 1989, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata; Rifle Izidor, izstopil 26. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 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; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39219

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01308 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa EVAGO, podjetje za prevoz, trgovi-
no in storitve, d.o.o., Kočevje, sedež: Črni
potok  n.h.,  Kočevje,  pod  vložno  št.
1/23122/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5879701
Firma: EVAGO, družba za trgovino in

storitve, d.o.o., Črni potok 6a, Kočevje
Sedež: Kočevje, Črni potok 6a
Osnovni kapital: 1,616.000 SIT
Ustanovitelja: Gornik Cvetomir, Kočev-

je, Črni potok 6a, vstopil 13. 5. 1993, vložil
808.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žagar Dušan, izstopil 20. 5. 1995; Mihelič
Suzana, Kočevje, Črni potok 6a, vstopila
20. 5. 1995, vložila 808.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Mihelič Suzana, Kočevje, Črni po-
tok 6a, imenovana 20. 5. 1995, zastopa,
predstavlja in podpisuje za družbo vse po-
godbe in druge pravne posle brez omejitev
kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 361 Proizvod-
nja pohištva; 362 Kovanje kovancev, pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 363
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 364
Proizvodnja športnih izdelkov; 365 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
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zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi in kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 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; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 672 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
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; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
743 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
744 Ekonomsko propagiranje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraže-
vanje odraslih in drugo izobraževanje; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev.

Rg-39223

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01373 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BOTRA, družba za trgovino na de-
belo in drobno z mešanim blagom, Ljub-
ljana,  d.o.o.,  sedež:  Pokljukarjeva  76,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17131/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in preoblikovanje družbe iz d.o.o.
v k.d. ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5604621
Firma: BOTRA - BOŽIČ, družba za

trgovino na debelo in drobno z mešanim
blagom, k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: BOTRA - BOŽIČ, k.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Božič Boris, Ljubljana,

Trnovska 10, vstopil 23. 3. 1992, vložil
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Zakrajšek Cvetko, Ljublja-
na, Ločnikarjeva 11, vstopil 20. 3. 1995,
vložil 4.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Boris, razrešen 20. 3. 1995 in
imenovan 20. 3. 1995 za zastopnika, zasto-
pa družbo brez omejitev. Komplementar -
vodja poslov.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 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; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 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; 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 brez-
alkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln; 5522 Storitve kampov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-39226

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00497 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MARCIUS - B & T, elektronika,
gradbeništvo, trgovina in poslovne stori-
tve, d.o.o., Černivčeva 5, Ljubljana, se-
dež: Černivčeva 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21056/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremembo
ustanoviteljev, dejavnosti, deležev ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5728304
Ustanovitelja: Marciuš Božidar, Ljublja-

na, Černivčeva 5, vstopil 14. 1. 1993 in
Marciuš Tatjana, Ljubljana, Černivčeva ul.
5, vstopila 20. 1. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 211 Pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 300 Proizvodnja pisar-
niških strojev in računalnikov; 314 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 315 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 321 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 322 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 334 Pro-
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izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 335 Proizvodnja ur; 366 Druge
predelovalne dejavnosti, d.n.; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 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 žvalmi; 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 spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 602 Drug kopenski
promet; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane 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; 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 in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-39224

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01326 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  BI-BI,  trgovina,  menjalnica,  go-
stinstvo, d.o.o., Horjul, Horjul 181/B, se-
dež: Horjul 181/B, Horjul, pod vložno št.
1/14263/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti ter spremembo firme
s temile podatki:

Matična št.: 5543754
Firma: BI - BI, trgovina, gostinstvo,

d.o.o., Horjul, Horjul 181/B

Skrajšana firma: BI - BI, d.o.o., Horjul
Osnovni kapital: 1,651.200 SIT
Ustanovitelja: Kopač Bibijana in Kopač

Darko, oba iz Horjula, Koreno 17, oba vsto-
pila 15. 11. 1991, vložila po 825.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.

Rg-39227

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01844 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa DARJA, gostinstvo, turizem, export-
import, d.o.o., sedež: Ogrinčeva 8, Kam-
nik, pod vložno št. 1/07997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 17364/94, zaradi poprave imena usta-
noviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5404100
Ustanoviteljica: Pikon Darja (roj. Duja-

kovič), Kamnik, Ogrinčeva 8, vstopila 15.
6. 1990, vložila 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-39232

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00470 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa TANDA, inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Polanškova 23, sedež: Polanškova
23,  Ljubljana  Črnuče,  pod  vložno  št.
1/09045/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5426103
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 6330

Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6601 Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejav-
nost pokojninskih skladov; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zava-
rovalništvu in pokojninskih skladih; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-39233

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15419 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  ARTAKER  KOPIRNI  SISTEMI,
podjetje za zastopanje, notranjo in zuna-
njo trgovino, d.o.o., sedež: Vojkova 57,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24821/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5817412
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Artaker Reinhard, razrešen 14. 11.
1994; direktor Mag. Peter J. Davies, Brei-
tenbrunn, Weinberggasse 15, imenovan 14.
11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-39235

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01389 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa RADE KONČAR - SERVIS DVI-
GAL, d.o.o., Ljubljana, Podružnica v Ma-
riboru,  sedež:  Cafova  6,  Maribor,  pod
vložno št. 1/16146/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti in
družbeno pogodbo s temile podatki:

Matična št.: 5575206002
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 45310

Električne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah.

Rg-39238

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01384 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  MAPROM,  trgovsko  podjetje  na
drobno in na debelo, d.o.o., Ljubljana,
Kekčeva 24, sedež: Kekčeva ul. 24, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah ter spremembo dejavnosti, zastopnika,
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5718350
Firma: MAPROM, Furlan in družbe-

nica, trgovina na drobno in debelo, d.n.o.
Skrajšana  firma:  MAPROM  Furlan,

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

odgovornostjo
Ustanoviteljici: Furlan Maja, Ljubljana,

Kekčeva 24, vstopila 11. 1. 1993 in Furlan
Marjetica, Ljubljana, Kekčeva 24, vstopila
15. 3. 1995, obe vložili po 50.000 SIT, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Furlan Tomaž, razrešen 15. 3. 1995;
prokurist Furlan Tomaž, Ljubljana, Kekče-
va 24, imenovan 15. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 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; 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.; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem.
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Rg-39239

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00150 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa bVp - CONSULTING, projektira-
nje in gradnja, d.o.o., Titova 21, Ljublja-
na, sedež: Titova 21, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10965/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, povečanje osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti in spremembo za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5460964
Firma: bVp INŽENIRING, d.o.o., Dra-

gomer
Skrajšana firma: bVp, d.o.o., Dragomer
Sedež: Brezovica pri Ljubljani, Dra-

gomerska 1, Dragomer
Osnovni kapital: 2,318.283 SIT
Ustanovitelj: Varičak Veljko, izstopil 16.

12. 1994; Terčelj Borivoj, Ljubljana, Ce-
lovška c. 87, vstopil 16. 12. 1994, vložil
2,318.283 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Terčelj Apolonija, razrešena 16.
12. 1994; direktor Terčelj Borivoj, Ljublja-
na, Celovška c. 87, imenovan 16. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 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
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-39240

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19851 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BROKER, Podjetje za trgovino in
finance, d.o.o., sedež: Dobovičnikova 90,
Vrhnika, pod vložno št. 1/08170/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5875625
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petkovšek Jure, Vrhnika,

Dobovičnikova 90, vstopil 22. 5. 1990, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-39241

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01606 z dne 24. 4. 1996 pod št. vložka
1/27809/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5940532

Firma: QUALIS GODEC, trgovina in
storitve, k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: QUALIS GODEC, k.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Ziherlova ulica 006
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Godec Marko, odgovor-

nost: odgovarja s svojim premoženjem, in
Godec Jakob, odgovornost: ne odgovarja,
oba iz Ljubljane, Ziherlova ulica 6, vstopila
20. 3. 1996, vložila po 1.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Godec Marko, Ljubljana, Ziherlova
ulica 6, imenovan 20. 3. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 30020 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 31200 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 31620 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 32300 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 33300 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 45310
Električne inštalacije; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 64200 Te-
lekomunikacije; 72300 Obdelava podatkov;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje.

Rg-39242

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19884 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PO-LO, d.o.o., podjetje za usposab-
ljanje kandidatov za voznike motornih vo-
zil in turizem, Logatec, sedež: Tržaška
109, Logatec, pod vložno št. 1/07522/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, sedeža in za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5393825
Osnovni kapital: 1,573.137 SIT
Ustanovitelji: Žerjal Vladimir, Postojna,

Tržaška c. 54; Gostiljac Mihajlo, Postojna,
Ul. Prekomorskih brigad št. 8; Slabe Franc,
Logatec, Žiberše št. 17, vsi vstopili 25. 5.
1990, vložili po 524.379 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žerjal Vladimir, Postojna, Tržaška c.
54, imenovan 28. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Gostiljac Mihajlo,
razrešen 27. 12. 1994.

Rg-39243

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01617 z dne 24. 4. 1996 pod št. vložka
1/27810/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940591
Firma: NEWTRA, podjetje za trgovi-

no, d.o.o.
Skrajšana firma: NEWTRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica Gubčeve bri-

gade 86
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Remec Saša, Ljubljana,

Ulica Gubčeve brigade 86, vstop 5. 3. 1996,
vložek po 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Remec Saša, Ljubljana, Ulica Gubče-
ve brigade 86, imenovanje 5. 3. 1996 zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 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; 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,
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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; 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; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-39248

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07627 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BUČKO, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Štula 18, Ljubljana, pod vložno št.
1/24664/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev ter
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5810060
Firma: BUČKO STEPAN IN PART-

NER, Trgovina, gostinstvo in turizem,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: BUČKO, STEPAN IN
PARTNER, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Stepan Saša, Ljubljana,
Štula 18, vstop 1. 7. 1993 in Presiček Miha,
Ljubljana, Runkova ul. 6, vstopil 6. 5. 1994,
oba vložila po 55.000 SIT, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Rg-39249

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00198 z dne 19. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BEMA, Borzno posredovanje in tr-

govanje, d.d., Ljubljana, sedež: Kotniko-
va 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/03186/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5307015
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Glavan Anton, razrešen 31. 12. 1994
in direktor Glavan Anton, Ljubljana, Pod-
limbarskega ulica 41a, imenovan 1. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot član upra-
ve - direktor.

Rg-39250

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05118 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa UPIMO, zastavljalnica, menjalnica,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šubičeva 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5570433
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT

Rg-39254

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19826 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa
HOBO TRADE, Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Hrastnik, Novi dom 15,
sedež: Novi dom 15, Hrastnik, pod vložno
št. 1/22420/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5756332
Firma: HOBO TRADE, Proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o., Trbovlje, Gim-
nazijska c. 22a

Skrajšana firma: HOBO TRADE, d.o.o.,
Trbovlje

Sedež: Trbovlje, Gimnazijska c. 22a
Osnovni kapital: 1,573.500 SIT
Ustanovitelj: Potecin Andrej, Plevčak-

Potecin Andreja, oba iz Trbovelj, Gimnazij-
ska c. 22a, vstopila 30. 12. 1994, vložila po
786.750 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Hohnjec Božidar, izstopil 24. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Potecin Andrej, Trbovlje, Gimnazijska
c. 22a, imenovan 30. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev; zastopnica Plevčak-Pote-
cin Andreja, Trbovlje, Gimnazijska c. 22a,
imenovana 30. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorja; di-
rektor Hohnjec Božidar, razrešen 24. 5.
1994.

Rg-39253

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01688 z dne 9. 5. 1996 pod št. vložka
1/27859/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940788
Firma: CROCO FASHION, export-im-

port, d.o.o.
Skrajšana firma: CROCO FASHION,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Vinterca 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Dujić Goran, Rijeka, Mila-
na Rustambega 18, vstopil 28. 3. 1996, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dujić Goran, Rijeka, Milana Rustambe-
ga 18, imenovan 28. 3. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokuristka Vrtačnik-Du-
jić Irena, Ljubljana, Vinterca 53, imenova-
na 28. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;  5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi.

Rg-39255

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04403 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ABE MARKETING, poslovne in-
formacije in posredovanje, d.o.o., sedež:
Gosposvetska cesta 5, Ljubljana,  pod vlož-
no št. 1/06859/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbenika,
deležev in spremembo dejavnosti, zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5382394
Firma: Wer liefert was? Družba za po-

slovne informacije in posredovanje, d.o.o.
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Skrajšana firma: Wer liefert was?, d.o.o.
Ustanovitelja: Blažun Andželko, Trbov-

lje, Trg revolucije 10a, vstopil 28. 12. 1990,
vložil 360.960 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Wer liefert was?, GmbH, Hamburg,
Normannenweg 18-20, vstopil 8. 8. 1995,
vložil 1,143.040 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Blažun Andželko, razrešen 8. 8. 1995, in
direktor Blažun Andželko, Trbovlje, Trg re-
volucije 10a, imenovan 8. 8. 1995. Direktor
družbe in pomočnik direktorja zastopata
družbo le skupaj z naslednjimi omejitvami:
prodaja, nakup ali obremenitev nepremič-
nin ali drugih podobnih pravic, pridobitev
ali prodaja deležev v drugem podjetju; usta-
novitev ali ukinitev podružnic, povezanih
družb ali poslovnih enot; nakup in prodaja
pravic industrijske lastnine, kot so patenti,
znamke, vključno z, vendar neomejeno na,
sklepanje, spreminjanje ali razvezo licenč-
nih pogodb; sklepanje, spreminjanje ali raz-
veza najemnih pogodb in pogodb o zastopa-
nju, sklenjenih za dobo daljšo od enega leta,
najemanje ali dajanje kreditov (ki presegajo
znesek 10.000 DEM) ali prevzemanje ga-
rancij, jamstev ali podobnih obveznosti (ki
presegajo znesek 10.000 DEM); sklepanje,
spreminjanje in razveza pogodb o zaposlitvi
z delavci, katerih letna bruto plača presega
tolarsko protivrednost štiridesettisoč
nemških mark (40.000 DEM) ali odobrava-
nje bonusov; odobritev letnega proračuna
družbe; investicije, ki niso predvidene v let-
nem proračunu, kot ga odobri skupščina ali,
ki presegajo znesek investicije, ki je bila
odobrena v letnem proračunu. Za zgoraj na-
vedene posle potrebujeta direktor družbe in
pomočnik direktorja družbe predhodno pi-
sno soglasje skupščine; prokurist Toplak Iz-
tok, razrešen 8. 8. 1995; zastopnik Toplak
Iztok, Zagorje ob Savi, Ulica talcev 4, ime-
novan 8. 8. 1995 zastopa družbo kot po-
močnik direktorja. Direktor družbe in po-
močnik direktorja zastopata družbo le sku-
paj z naslednjimi omejitvami: prodaja, na-
kup ali obremenitev nepremičnin ali drugih
podobnih pravic, pridobitev ali prodaja de-
leža v drugem podjetju; ustanovitev ali uki-
nitev podružnic, povezanih družb ali po-
slovnih enot; nakup in prodaja pravic indu-
strijske lastnine, kot so patenti, znamke,
vključno z, vendar neomejeno na, sklepa-
nje, spreminjanje ali razvezo licenčnih po-
godb; sklepanje, spreminjanje ali razveza
najemnih pogodb in pogodb o zastopanju,
sklenjenih za dobo daljšo od enega leta,
najemanje ali dajanje kreditov (ki presega-
jo znesek 10.000 DEM) ali prevzemanje
garancij, jamstev ali podobnih obveznosti
(ki presegajo znesek 10.000 DEM); skle-
panje, spreminjanje in razveza pogodb o
zaposlitvi z delavci, katerih letna bruto pla-
ča presega tolarsko protivrednost štiride-
settisoč nemških mark (40.000 DEM) ali
odobravanje bonusov; odobritev letnega
proračuna družbe; investicije, ki niso pred-
videne v letnem proračunu, kot ga odobri
skupščina ali ki presegajo znesek investi-
cije, ki je bila odobrena v letnem proraču-
nu. Za zgoraj navedene posle potrebujeta
direktor družbe in pomočnik direktorja
družbe predhodno pisno soglasje skupšči-
ne.

Rg-39256

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00086 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BRUEDER HENN, d.o.o. Trgovsko
podjetje, Ljubljana, sedež: Pot k sejmišču
30, Ljubljana, pod vložno št. 1/19014/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, imenovanje prokurista in
razširitev in uskladitev dejavnosti ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5622158
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Ustanovitelji: Brueder Henn Holding

GMBH, Wien, Neulinggasse 9, vstop 1. 10.
1992, vložek 21,923.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Flegar Rado, Ljubljana, Jakčeva 8,
imenovan 23. 10. 1995; zastopnica Šketelj
Ana Marija, razrešena 1. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39263

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13883 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa
PROTRADE, podjetje za proizvodnjo le-
snih izdelkov in trženje lesa in lesnih iz-
delkov, Ljubljana, d.o.o., sedež: C. 24. ju-
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nija  72,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/03542/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, dejavnosti in zastopnikov ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5308062
Firma: PROTRADE, zastopanje in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: PROTRADE, d.o.o.
Sedež:  Ljubljana,  Rožna  dolina,

C. XV/22
Osnovni kapital: 41.500 SIT
Ustanovitelj: Veselko Edo, izstopil

19. 8. 1994; Merlak Miha, Brezovica, Log,
C. Dol. odreda 45, vstopil 19. 8. 1994, vlo-
žil 41.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Veselko Edo, razrešen 19. 8. 1994;
direktor Merlak Miha, Brezovica, Log,
C. Dol. odreda 45, imenovan 19. 8. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2952 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 517
Druga trgovina na debelo; 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; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 525 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; 6521 Finančni
zakup (leasing); 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9271 Prirejanje iger na srečo.

Rg-39264

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/15040 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu
vpisa  THERMO  MEDICUS,  trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 51, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23790/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5775671
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Puppis Lucija, Ljublja-

na, Malgajeva ul. 16, vstopila 7. 12. 1992,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-39265

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01687 z dne 7. 5. 1996 pod št. vložka
1/27852/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940770
Firma: KSR KOŠAK IN DRUGI, pod-

jetje za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  KSR  KOŠAK  IN

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

odgovornostjo
Sedež:  Ljubljana-Šmartno,  Zgornje

Gameljne 25a
Ustanovitelja: Košak Jasna in Košak

Slavko, oba iz Ljubljane-Šmartnega, Zgor-
nje Gameljne 25, vstopila 2. 4. 1996, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Košak Jasna, Ljubljana Šmartno,
Zgornje Gameljne 25, imenovana 2. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev in zastopnik
Košak Slavko, Ljubljana Šmartno, Zgornje
Gameljne 25, imenovan 2. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1030 Pridobivanje šote;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 0412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede;  1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Prido-
bivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje
mineralov za kemijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobi-

vanje soli; 1511 Proizvodnja in konzervira-
nje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1562 Proizvod-
nja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo 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; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
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razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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; 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; 5261 Trgovina

na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-39266

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/01949 z dne 6. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa GALMA, podjetje za uvoz-iz-
voz, proizvodnjo in trženje, d.o.o., Ra-
domlje-Homec, 8. ulica št. 8, sedež: 8. uli-
ca št. 8, Radomlje-Homec, pod vložno št.
1/06754/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5363225
Ustanovitelj: Martinjak Miran, Radom-

lje-Homec, VIII. ulica 8, vstopil 11. 4. 1990,
vložil 1,502.000 SIT; Martinjak Janez, iz-
stopil 23. 3. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Martinjak Janez, razrešen 23. 3.
1995.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1996: 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-39267

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02140 z dne 6. 5. 1996 pri subjektu vpisa
OZI, d.o.o., organizacija, zastopanje, in-
ženiring, Logatec, sedež: Notranjska 14/1,
Logatec, pod vložno št. 1/23170/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča vpis nadomest-
nega sklepa in spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo usta-
noviteljev, deležev s temile podatki:

Matična št.: 5786444
Sedež: Logatec, Poštni vrt 17

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pogačnik Zdenka, Loga-

tec, Poštni vrt 17, vstopila 19. 4. 1993, vlo-
žila 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pogačnik Boris, Logatec, Poštni vrt 17,
vstopil 6. 5. 1994, vložil 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-39268

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02682 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MATSON, Trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 214 f, se-
dež: Zaloška 214 f, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09135/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5522137
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 1754

Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.

Rg-39269

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02681 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  BOSSPLAST,  d.o.o.,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Šmar-
ska c. 38, Škofljica, sedež: Šmarska cesta
38, Škofljica, pod vložno št. 1/09042/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5427126
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2522

Proizovdnja embalaže iz plastičnih mas;
4532 Izolacijska dela; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi.

Rg-39270

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/18563 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa P + C, Projektconsult, d.o.o., druž-
ba za izgradnjo in inženiring, Ljubljana,
sedež: Cankarjeva 9a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17842/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5623723
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Bernsteiner Gunter, Vil-

lach (Beljak), Schanzenweg 1, vstopil 17. 2.
1992, vložil 565.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bernsteiner Walter, Fresach, Fre-
sach 114, vstopil 17. 2. 1992, vložil 565.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Urbar Mi-
lojka, Koper, Rozmanova 54, vstopila 12. 2.
1993, vložila 188.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lečnik Darko, Ljubljana, Can-
karjeva 9a, vstopil 12. 2. 1993, vložil
188.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39271

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01276 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa METALEX, Podjetje za obdelavo
kovin, plastike in lesa, d.o.o., Taborniška
pot 22, Hrastnik, sedež: Taborniška pot
22, Hrastnik, pod vložno št. 1/16677/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in preoblikovanje družbe iz
d.o.o. v d.n.o., ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5612411
Firma: METALEX Laznik in družbe-

niki, d.n.o., podjetje za obdelavo kovin,
plastike in lesa, Taborniška pot 22, Hrast-
nik

Skrajšana firma: METALEX Laznik in
družbeniki, d.n.o., Hrastnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Laznik Emil in Pirnavar
Edvard, oba iz Hrastnika, Taborniška pot
22, oba vstopila 22. 4. 1992, vložila 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pirnavar Edvard, razrešen 20. 3.
1995; zastopnik Pirnavar Edvard, Hrastnik,
Taborniška pot 22, imenovan 20. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 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; 283 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 286 Proizvod-
nja rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-

les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 602 Drug kopenski
promet.

Rg-39272

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01707 z dne 19. 4. 1996 pod št. vložka
1/27776/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940818
Firma: ŠKERGRAD, gradbeništvo, tr-

govina in gostinstvo, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: ŠKERGRAD, d.o.o.,

Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Medvode, Zgornja Senica 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škerbec Jožef, Medvode,

Zgornja Senica 5, vstopil 9. 4. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škerbec Jožef, Medvode, Zgornja Se-
nica 5, imenovan 9. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 262 Pro-
izvodnja neognjevzdržne keramike, razen
tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognje-
vzdržne keramike; 2621 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 263 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke

in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 361
Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga 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; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
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surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 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 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 drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7440

Ekonomsko propagiranje; 746 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje
stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 950
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Rg-39273

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17256 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa VIES, podjetje za proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Novo Polje ce-
sta VII/20, sedež: Novo Polje cesta VII/20,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15278/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5570727
Osnovni kapital: 1,855.000 SIT
Ustanovitelji: Pezdirc Vinko, Ljubljana,

Novo polje cesta VII/20, Cencelj Simona,
Ljubljana, Novo Polje cesta VII/85, Pezdirc
Ivanka, Ljubljana, Novo Polje cesta VII/20
in Pezdirc Eva, Ljubljana, Novo Polje c.
VII/20, vsi vstopili 16. 9. 1994, vložili po
463.750 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 241 Proizvodnja osnovnih kemika-
lij; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in ki-
tov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvo-
di; 5170 Druga trgovina na debelo; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-39275

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/17363 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  NABIS,  d.o.o.,  komerciala,  pro-
izvodnja, storitve, Martina Krpana 10,
sedež: Martina Krpana 10, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20373/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in spremembo firme ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5689350
Firma: NABIS, komerciala, proizvod-

nja, storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000,34 SIT
Ustanovitelja: Ritmanič Boris, Ljublja-

na, Martina Krpana 10, in Škof Nataša,
Ljubljana, Ul. bratov Rozmanov 10, oba
vstopila 18. 11. 1992, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo.

Rg-39278

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16163 z dne 19. 4. 1996 pod št. vložka
1/12697/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis domače podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5503680002
Firma: MOJ CVET, Proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Kočevje, Livold
45a, Podružnica Kostel Livold, Livold
18a, Kočevje

Skrajšana  firma:  MOJ  CVET,  d.o.o.,
Kočevje, Podružnica Kostel, Livold 18a,
Kočevje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Kočevje, Livold 18a
Ustanovitelji: MOJ CVET, Proizvodno

in trgovsko podjetje, d.o.o., Kočevje, Li-
vold 45a, vstop 12. 12. 1994, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šmalc Milena, Kočevje, Livold
45a, imenovana 12. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 011 Pri-
delovanje kmetijskih rastlin; 050 Ribištvo,
ribogojstvo, ribiške storitve; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 502 Vtdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 525

Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 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.

Rg-39280

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01665 z dne 19. 4. 1996 pod št. vložka
1/27775/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940737
Firma: MEGALAB, družba za inženi-

ring, servis in prodajo laboratorijske in
medicinske opreme, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Letališka 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vatovec Boris, Ljubljana,

Edliherjeva 6, vstopil 2. 4. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vatovec Boris, Ljubljana, Edliherje-
va 6, imenovan 2. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 511 Po-
sredništvo; 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 apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5143 Trgovi-
na 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; 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;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 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; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-39282

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01674 z dne 24. 4. 1996 pod št. vložka
1/27806/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940761

Firma:  ALTA  CO.  EXPORT-IM-
PORT, trgovina in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: ALTA CO. EXPORT-
IMPORT, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Na peči 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krušič Tone, Bled, Raz-

gledna cesta 16, vstopil 4. 4. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krušič Tone, Bled, Razgledna cesta
16, imenovan 4. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 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; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 551 Dejavnost hote-
lov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje 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; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
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jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 746 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-39283

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00766 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BERTSCHI, družba za transport,
d.o.o., Ljubljana, Štefanova 3, sedež:
Štefanova  3,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/27231/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5925894
Firma: BERTSCHI, družba za trans-

port, d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 172
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 172

Rg-39284

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00440 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa CONTREX MARK, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Ljubljana, Komenske-
ga 11, sedež: Komenskega 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/11405/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti,
spremembo družbenika in zastopnika ter
spremembo firme in deležev s temile podat-
ki.

Matična št.: 5574951
Firma: CONTREX MARK, Trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  CONTREX  MARK,

d.o.o.
Ustanoviteljica: Pirc Irena, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 16, vstopila 21. 6. 1990,
vložila 1,774.400 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šimenko Meta, izstopila 23. 1.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pirc Rudi, razrešen 23. 1. 1995 in
direktor Pirc Rudi, imenovan 23. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Šimenko Meta, razrešena 23. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-39289

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02001 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa
KOMPAS HERTZ RENT A CAR, d.d.,
Ljubljana, Celovška 206, Podružnica
Velenje, sedež: Stari trg 36, Velenje, pod
vložno št. 1/04419/18 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5004551048
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Golja Rinaldo, razrešen 20. 2. 1995.

Rg-39290

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01370 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa
K2S, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Gerbičeva 101, Ljubljana, pod vložno št.
1/26825/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, družbeni-
kov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5918162
Firma: GTC 1, gospodarsko trgovski

center 1, d.o.o.
Skrajšana firma: GTC 1, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Ustanovitelji: Di Lauro Karmen, Ljublja-

na, Kraljeva ulica 43; Kotnik Anita, Kamnik,
Vrhpolje pri Kamniku 45; Pušnik Franc, Ko-
menda, Sadarjeva ulica 8; Koman Igor, Ljub-
ljana, Glinškova ploščad 29; Bojović Dušica,
Ljubljana, Reboljeva ulica 9; Glavan Janez,
Ljubljana, Kersnikova ulica 12; Blaznik Bog-
dan, Ljubljana, Vogelna ulica 10; Godec
Alenka, Ljubljana, Bratov Učakar 76; Mrak
Vinko, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 9; Sitar
Silva, Ljubljana, Ulica Aktivistov 11; Novak
Renato, Ljubljana, Pot Draga Jakopiča 18;
Petkovski Zoran, Ljubljana, Ulica Koroške-
ga bataljona 11; Šimenko Renata, Vnanje
Gorice, Nova pot 80; Kavčič Borut, Vrhnika,
Velika Ligojna 58; Novak Đoni, Ljubljana,
Neubergerjeva 13; Košak Simona, Ljublja-
na, Koseskega ulica 30; Germovšek Bojan,
Škofljica, Zalog pri Škofljici 35; Žerovnik
Stanislav, Ljubljana, Mlinska pot 19; Kumše
Marjeta, Ljubljana, Kuzmičeva ulica 5; Grilc
Darko, Ljubljana, Krivec 72; Korošec Milan,
Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 122; Roškar
Alojz, Ljubljana, Mlinska pot 19; Korošec
Ljubomir, Ljubljana, Cesta Ceneta Štuparja
3; Oven Mateja, Ljubljana, Tržaška cesta 47;
Hurčak Robert, Ljubljana, Črtomirova ulica
21; Trontelj Alojzij, Ljubljana, Štihova ulica
14; Hudej Marjan, Ljubljana, Hubadova uli-
ca 4; Mrvar Matjaž, Ljubljana, Zvezda 19;
Slak Boštjan, Ljubljana, Strniševa cesta 37;
Šuštar Janez, Ljubljana, Zakotnikova ulica 5;
Podlogar Uroš, Ljubljana, Spodnji Rudnik
II/42; Remic Jožef, Ljubljana, Ježa 79;
Drstvenšek Rafael, Sevnica, Naselje Heroja
Maroka 18; Šket Vekoslav, Ljubljana, Žor-
gova ulica 87; Marinšek Matjaž, Radovljica,
Tavčarjeva ulica 7a; Jeraj Franc, Rovte, Rov-
te 18; Vrančič Metka, Trzin; Prešernova uli-
ca 42; Moljk Gabrijela, Zreče, Šarhova ulica
21; Eržen Ljubica, Ljubljana, Grassellijeva
2; Torkar Franc, Zgornje Gorje 117, Spodnje
Gorje 117 b; Juras France, Ljubljana, Marti-
nova 2, vsi vstopili 19. 12. 1995, vsi vložili
po 36,585,36 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; Zajc Andrej, izstopil 19. 12. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajc Andrej, razrešen 19. 12. 1995; di-
rektorica Kotnik Anita, Kamnik, Vrhpolje
pri Kamniku 45, imenovana 19. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik No-
vak Renato, Ljubljana, Pod Draga Jakopiča
18, imenovan 19. 12. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja.

Rg-39292

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01980 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa
ITEM, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20811/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5698561
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 74110

Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 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; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-39293

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01893 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa I.S.O, Podjetje za inženiring, sveto-
vanje in organizacijo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska 160, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15758/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža - poprava
sklepa Srg 18704/94 s temile podatki:

Matična št.: 5700612
Sedež: Ljubljana, Dunajska 158

Rg-39305

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00578 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa HUMAR, servis toplotne tehnike,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Moškričeva 40 a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20523/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5697786
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6010 Železniški promet; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje.

Rg-39307

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00585 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
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PIPELIFE, prodaja in projektiranje cev-
nih sistemov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slo-
venska 27, Ljubljana, pod vložno št.
1/26091/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5865565
Sedež: Mengeš, Ljubljanska 52a, Tr-

zin
Osnovni kapital: 13,000.000 SIT
Ustanovitelj: Pipelife Rohrsysteme

GesmbH & Co Nfg KG, Wiener Neudorf,
Avstrija, IZ NO Sud, Strasse 1, Obj. 27,
vstopil 18. 7. 1994, vložil 13.000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39308

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00587 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ALU PROJEKT, inženiring, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., sedež: Jenkova
ul. 3, Kamnik, pod vložno št. 1/25027/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5823137
Osnovni kapital: 2,558.500 SIT
Ustanovitelji: Jenko Stanislav, Komen-

da, Gora pri Komendi 27; Magyar Božidar,
Kamnik, Jenkova ulica 3; Marolt Matjaž,
Mengeš, Hribarjeva 28; Šarc Matija, Kam-
nik, Podgorska pot 9; Štirn Karel, Stahovi-
ca, Zgornje Stranje 16; Zobavnik Janez,
Kamnik, Tunjiška cesta 10, vsi vstopili 15.
12. 1993, vložili po 365.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Kepic Milan, Komen-
da, Klanec 35 b, vstopil 25. 1. 1995, vložil
365.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kepic Milan, Komenda, Klanec 35b,
imenovan 25. 1. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva, 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili;  50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finačni zakup (leasing); 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-39313

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00813 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu
vpisa STBB, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, marketing in turizem, d.o.o., Sme-
lijevo naselje 41, Stari trg pri Ložu, se-
dež: Smelijevo naselje 41, Stari trg pri
Ložu, pod vložno št. 1/19054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o. ter spremembo
firme, zastopnika, spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5630053
Firma: BUH STBB IN OSTALI, Pod-

jetje za proizvodnjo, trgovino, marketing
in turizem, d.n.o.

Skrajšana  firma:  BUH  STBB  IN
OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Buh Janez in Buh Brani-
slav, oba iz Starega trga pri Ložu, Smelije-

vo naselje 41, vstopila 17. 4. 1992, vložila
po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Buh Janez, Stari trg pri Ložu, Sme-
lijevo naselje 41, imenovan 14. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-39314

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00849 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
KAMA, d.o.o., podjetje za proizvodnjo,
servis in poslovne storitve, Ljubljana,
Šmartinska c. 174, sedež: Šmartinska c.
174, Ljubljana, pod vložno št. 1/12413/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5833957
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 311 Pro-

izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 315 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
316 Proizvodnja druge električne opreme;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
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blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 631 Prekladanje, skladiščenje; 702 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 725 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-39317

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01018 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ROTAR ART, umetnostne storitve,
d.o.o., sedež: Kardeljeva 12, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05405/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5345740
Firma: ROTAR ART & CO., storitve,

d.n.o.
Skrajšana firma: ROTAR ART & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta 27. aprila 47
Ustanovitelja: Rotar Blaž, Ljubljana, Ja-

mova 36/a, vstopil 24. 1. 1990, vložil 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Toplak Pavel, Ljubljana-Šent-
vid, Spomeniška pot 9, vstopil 2. 3. 1995,
vložil 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Toplak Pavel, Ljubljana-Šentvid,
Spomeniška pot 9, imenovan 2. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 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;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-

no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.

Rg-39320

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01588 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
NEXT LINE, Podjetje za računalniški in-
ženiring in tehnične storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Gerbičeva 51a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14880/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5553504
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 10

Rg-39321

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01660 z dne 19. 4. 1996 pod št. vložka
1/27774/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940702
Firma: AVTOLINE LADA, Trgovina

in servis, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 135
Skrajšana  firma: AVTOLINE  LADA,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 135
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Avtoline, trgovina in ser-

vis, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Tržaška
135, vstopil 19. 1. 1996, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zajc Rudi, Kamnik, Jamova 1, Du-
plica, imenovan 26. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 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; 511 Posredništvo; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomož-
ne dejavnosti v prometu; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39324

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02424 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa KALIMA KOREZ & Co, za zdra-
vo  prehrano,  d.n.o.,  Ljubljana,  sedež:
Abramova  5,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/17004/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev ter deležev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5854474
Ustanovitelja: Šušteršič Katarina, Ljub-

ljana, Abramova 5, vstopila 19. 3. 1992,
vložila 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Korez Marjan, Mari-
bor, Goriška 22, vstopil 25. 5. 1994, vložil
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Meško Petra, izstopila 4. 5.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Meško Petra, razrešena 4. 5. 1995.

Rg-39325

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02430 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SOTOM, marketing, inženiring, ser-
vis, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bregarjeva
19, Ljubljana, pod vložno št. 1/04538/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436818
Firma: SOTOM, marketing, trgovina,

servis, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: Šolar Tomaž, Ljubljana,

Bregarjeva 19, vstopil 19. 3. 1993, vložil
1,063.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šolar Franc, Ljubljana, Pot na Fužine 57,
vstopil 21. 4. 1995, vložil 354.600 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pulić Igor, Ljub-
ljana, Dunajska cesta 6, vstopil 21. 4. 1995,
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vložil 354.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-39326

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02441 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa KONTES, Podjetje za poslovno sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trdino-
va 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/09213/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev ter zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5424828
Ustanovitelj: Dobravc Helena, izstopila

24. 4. 1995; Tatalovič Žarko, Ljubljana,
Vandotova 21, vstopil 24. 4. 1995, vložil
1,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dobravc Helena, razrešena 24. 4.
1995; direktor Tatalovič Žarko, Ljubljana,
Vandotova 21, imenovan 24. 4. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-39330

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03171 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa VARIANTA, tržno komuniciranje
in politični marketing, p.o., Ljubljana, Ci-
galetova 5/II, sedež: Cigaletova 5/II, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz p.o. v d.o.o., uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5286115
Firma: VARIANTA, tržno komunici-

ranje in politični marketing, d.o.o., Ljub-
ljana, Cigaletova 5/II

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,500.423 SIT
Ustanovitelji: Jakšič Vida, izstopila

13. 3. 1995; Kozmik Vera, Ljubljana, Puter-
lejeva 4, vstopila 13. 3. 1995, vložila
360.101,52 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bergoč Tomaž, Ljubljana, Postojnska 4,
vstopil 21. 6. 1993, vložil 270.076,14 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ahac Matjaž,
Ljubljana, Kamniška 15, vstopil 21. 6. 1993,
vložil 180.050,76 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zupančič Breda, Ljubljana, Valva-
sorjeva 12, vstopila 21. 6. 1993, vložila
180.050,76 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šeško Dragan, Maribor, Poropatova 8,
vstopil 21. 6. 1993, vložil 255.071,91 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šeško Koren Ol-
ga, Slivnica pri Mariboru, Kolmanova 69,
vstopila 21. 6. 1993, vložila 255.071,91 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kozmik Vera, razrešena 13. 3.
1995; zastopnik Ahac Matjaž, Ljubljana,
Kamniška 15, imenovan 13. 3. 1995, zasto-

pa družbo brez omejitev kot namestnik di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-39332

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04239 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
INTEREXPORT LJUBLJANA, medna-
rodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Slovenska cesta 54, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03859/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5101956
Osnovni kapital: 42,810.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 1. 2. 1995,
vložil 7,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Ljubljana, Dunajska 22, vstop 1. 2. 1995,
vložek 3,800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pokojninski sklad, d.d., Ljubljana,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 1. 2. 1995,
vložek 3,800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Stefanovič Adelhajda, Ljubljana,
Litijska cesta 58a, vstopila 11. 7. 1991, vlo-
žila 380.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Tomac Marija, Ljubljana, Slovenčeva ul.
145, vstopila 1. 2. 1995, vložila 520.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gubanec
Cvetko, Brezovica pri Ljubljani, Pot za stan
23, Dragomer, vstopil 1. 2. 1995, vložil
330.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kanduč Bojana, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 30, vstopila 11. 7. 1991, vložila
330.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jenko Alenka, Ljubljana, Rakovniška ul. 3c,
vstopila 1. 2. 1995 vložila 400.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Makuc Nuška,
Ljubljana, Krištofova ul. 6, vstopila 11. 7.
1991, vložila 590.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Petrič Ksenja, Ljubljana, Kante-
tova ul 93, vstopila 11. 7. 1991, vložila
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Barle Darinka, Ljubljana, Rozmanova ul.
15, vstopila 1. 2. 1995, vložila 330.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Smodiš Janko,
Ljubljana, Tavčarjeva ul. 4, vstopil 1. 2.
1995, vložil 380.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lesjak Tomi, Ig, Ig 178b, vsto-
pil 1. 2. 1995, vložil 420.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Podlesnik Hedvika,
Kranj, Cesta na Belo 18, Kokrica, vstopila
11. 7. 1991, vložila 400.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jenčič Aleš, Ljubljana,
Smoletova ul. 12, vstopil 1. 2. 1995, vložil
19,080.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Poženel Dominik Vekoslav, Škofja Lo-
ka, Reteče 112, vstopil 11. 7. 1991, vložil
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grujičič Angela, Ljubljana, Lepodvorska ul
2, vstopila 1. 2. 1995, vložila 330.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vahtar Jurčič
Dubravka, Ljubljana Polje, Sneberska c. 164
A, vstopila 11. 7. 1991, vložila 290.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Makuc Mojca,
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Ljubljana, Krištofova ul. 6, vstopila 1. 2.
1995, vložila 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Centrih Rozalija, Ljubljana, Kri-
štofova ul 6, vstopila 1. 2. 1995, vložila
290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Poženel Ljudmila, Škofja Loka, Podlubnik
204, vstopila 1. 2. 1995, vložila 290.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kanduč
Alenka, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 30,
vstopila 1. 2. 1995, vložila 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kanduč Bošt-
jan, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 30, vsto-
pil 1. 2. 1995, vložil 150.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Podbrežnik Herta, Šen-
tilj v Slovenskih goricah, Šentilj v Sloven-
skih goricah 84, vstopila 1. 2. 1995, vložila
290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rozina Katjuša, Ljubljana, Kantetova ul. 93,
vstopila 1. 2. 1995, vložila 80.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Gubanec Kristina,
Brezovica pri Ljubljani, Pot za stan 23, Dra-
gomer, vstopila 1. 2. 1995, vložila 260.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gubanec
Marko, Brezovica, Pot za stan 23, Drago-
mer, vstopil 1. 2. 1995, vložil 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gubanec Miha,
Brezovica pri Ljubljani, Pot za stan 23, Dra-
gomer, vstopil 1. 2. 1995, vložil 80.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jenčič Marija,
Piran-Pirano, Gregorčičeva ul. 45, vstopila
1. 2. 1995, vložila 270.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jenčič Nataša, Ljublja-
na, Luize Pesjakove ul. 19, vstopila 1. 2.
1995, vložila 210.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jenčič Maša, Ljubljana, Luize
Pesjakove ul. 19, vstopila 1. 2. 1995, vložila
80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; In-
terexport Ljubljana, podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, p.o.; Miljković Đorđe;
Petrović Jelena; Juran Zdravković Gordana;
Šehović Adnan; Jovanović Vladimir; Iva-
novska Branka, vsi izstopili 1. 2. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stefanovič Adelhajda, razrešena
1. 4. 1995; direktor Jenčič Aleš, Ljubljana,
Smoletova ul. 12, imenovan 1. 4. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilni 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; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovi-
na na debelo.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 232/0152/95-BR z dne 11. 8. 1995.

Rg-39339

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05041 z dne 25. 4. 1996 pod št. vložka

1/27813/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki.

Matična št.: 5918928
Firma: LanCenter, globalne računal-

niške rešitve in izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Scopolijeva 10
Osnovni kapital: 1,505.627 SIT
Ustanovitelj: Stare Vladimir, Ljubljana,

Perčeva ulica 33, vstopil 5. 10. 1995, vložil
1,505.627 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šajn Viktor, Ljubljana, Celovška ce-
sta 140, imenovan 5. 10. 1995. Pri sklepa-
nju pravnih poslov, ki presegajo tolarsko
protivrednost 5.000 DEM, pri sklepanju, od-
povedovanju ali spreminjanju kakršnekoli
pogodbe ali izvajanju pravnih poslov izven
rednega in običajnega teka poslovanja druž-
be, pri najemanju kreditov ali posojil, pri
dajanju posojil drugim fizičnim ali pravnim
osebam ter pri odobravanju komercialnih
ali blagovnih kreditov, pri najemanju ali da-
janju garancij, poroštev, hipotek in drugih
oblik zavarovanj, pri prodaji, dajanju ali
prevzemu v zakup sredstev, pri investicijah,
pri ustanavljanju družb-hčera, predstavni-
štev ali poslovnih enot družbe, pri nakupu
deleža/delnic drugih družb in pri prodaji de-
leža/delnic družb hčera direktor potrebuje
pismeno soglasje organa upravljanja usta-
novitelja.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 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; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-39338

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04999 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
JESIH & ŠUBIC, uvoz južnega sadja,
d.o.o.,  Ljubljana,  Dunajska  106,  sedež:
Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/08057/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme ter sedeža in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5393663

Firma: JESIH & ŠUBIC, uvoz južnega
sadja, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Verovškova 58
Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 5121 Tr-

govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 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.

Rg-39340

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05131 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  PUBLI  UNA,  d.o.o.,  Podjetje  za
marketing, propagando in turizem, Ljub-
ljana, sedež: Neubergerjeva 25, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21352/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5715938
Osnovni kapital: 1,544.600 SIT
Ustanovitelja: Dobovišek Amadeja, Ro-

gaška Slatina, Zupančičeva 5, vstopila
17. 12. 1992, vložila 773.400 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šušterič Aleš, J., Mari-
bor, Trubarjeva 17, vstopil 14. 4. 1994, vlo-
žil 771.200 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Dobovišek Amadeja, razrešena 14. 4.
1994; direktor Šušterič Aleš J., Maribor,
Trubarjeva 17, imenovan 14. 4. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokuristka Dobo-
višek Amadeja, Rogaška Slatina, Zupanči-
čeva 5, imenovana 14. 4. 1994.

Predmet poslovanja družbe se razširi na:
finančni inženiring.

Predmet poslovanja družbe se sedaj gla-
si: trgovina na debelo in drobno z živilskim
in neživilskim blagom; posredovanje in za-
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stopanje; komercialne storitve za doseganje
funkcije prometa blaga in storitev; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
storitve reklame in ekonomske propagande,
grafična dejavnost; snemanje in tehnična ob-
delava filmov; posojanje in prodaja video
kaset; snemanje in presnemavanje video-
materialov; fotografske storitve; posojanje
vozil; turistične storitve; finančni inženi-
ring; mednarodni transport blaga; zastopa-
nje tujih firm, posredovanje v zunanjetrgo-
vinskem prometu; organiziranje mednarod-
nih sejmov.

Rg-39341

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05160 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
KOMPAS MAGISTRAT, trgovina in go-
stinstvo, p.o., Ljubljana, sedež: Mestni trg
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/04417/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz p.o. v d.o.o., ter spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, poobla-
stil zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5001978
Firma: KOMPAS MAGISTRAT, Tr-

govina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  KOMPAS  MAGI-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,129.550.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 20. 10. 1995, vložek
2,129.550.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Dolenc Jakob, razrešen 20. 10. 1995;
direktor Dolenc Jakob, Ljubljana, Kocjano-
va 4, imenovan 20. 10. 1995, direktor lahko
le na podlagi predhodnega soglasja skupšči-
ne sklepa naslednje pravne posle: pogodbe,
s katerimi se pridobivajo, odtujujejo ali
obremenjujejo nepremičnine; pogodbe o
vlaganju sredstev v druge družbe; pogodbe
o kreditu, posojilne pogodbe in pogodbe o
obročnem odplačevanju v vrednosti nad
10,000.000 SIT; pogodbe o nabavi investi-
cijske opreme in oddaji investicijskih del;
ne glede na njihovo vrednost: pogodbe o
dolgoročni proizvodno kooperaciji; pogodbe
o poroštvu in druge pogodbe, s katerimi se
prevzemajo obveznosti drugih pravnih oseb
ali utrjujejo njihove obveznosti.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-

stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 92712 Dejavnost igralnic.

Rg-39342

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05945 z dne 4. 4. 1996 pod št. vložka
1/27696/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5926629
Firma: MOJA DELNICA, borzno po-

sredniška hiša, d.d.
Skrajšana firma: MOJA DELNICA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 53,350.000 SIT
Ustanovitelji: Avto-moto zveza Sloveni-

je, podjetje za opravljanje storitev članom
AMD in motoriziranim občanom, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 128, vložek 200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Avtopre-
vozništvo in servisi, d.d., Velenje, Koroška
64, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne

odgovarja; Cestno podjetje Celje, d.d., Ce-
lje, Celje, Lava 42, vložek 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Česalnice Ljub-
ljana, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 55/c, vlo-
žek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Delo Prodaja, družba za razširjanje in
prodajo časopisov, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 5, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Deloza, d.d., Zagorje ob Savi,
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dnevnik Časopisno podjetje, d.d., Ljublja-
na, Kopitarjeva 2-4, vložek 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Farma Stična,
p.o., Ivančna Gorica, Stična 1, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Firast, finančno računovodske storitve,
d.o.o., Ljubljana, Triglavska 51, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fructal živilska industrija, d.d., Ajdovščina,
Tovarniška c. 7, vložek 2,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Gorenje notranja
oprema, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, vlo-
žek 800.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Gorenje Servis, d.o.o., Velenje, Parti-
zanska 12, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Hmezad Trgovsko pod-
jetje Žana Žalec, p.o., Žalec, Mestni trg 2,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hotel Lev, d.d., Ljubljana, Vošnjako-
va ul. 1, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Iskra Kibernetika - Delavska
restavracija Kranj, p.o., Kranj, Savska loka
1, vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; IMP Elektromonter Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 58, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Industrija plastičnih izdelkov Jesenice, p.o.,
Jesenice, Spodnji plavž 6d, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Javna raz-
svetljava, p.o., Ljubljana, Litijska c. 263,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, vložek 2,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; KONT Knjigo-
vodske storitve, d.o.o., Domžale, Domžale,
Tolstojeva 14, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kovinoplastika Lož,
d.d., Stari trg pri Ložu, Cesta 19. oktobra
57, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ledeni Viharnik, d.o.o., Ljublja-
na, Novakova 5, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Lesonit, Lesno ke-
mična industrija, d.d., Ilirska Bistrica, Ni-
kole Tesle 11, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Marles Holding
Maribor, d.d., Maribor Limbuš, Limbuška
c. 2, vložek 1,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Merx “Savinja”, p.o., Mozirje,
Mozirje, Na trgu 14, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Metrel, merilna
in regulacijska oprema, d.d., Horjul, Horjul
188, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mesarstvo Šentjur, p.o., Šentjur,
Leona Dobrotinška 15, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; MIT - Mar-
keting, engineering kompleksne marke-
tinške usluge Ljubljana, d.o.o., Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 17, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Petrol Trans-
port Ilirska Bistrica, p.o., Ilirska Bistrica,
Šercerjeva 17, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; RR & Co. Podjetje
za poslovne storitve, d.o.o., Belvedere b. št.
Koper, Koper, Semedela 13, vložek
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1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rudnik Mežica, d.o.o., Mežica, Polena 6,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rudnik Mežica Finance, podjetje
za računovodske in finančne storitve, d.o.o.,
Mežica, Polena 6, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Splošno gradbeno
podjetje, d.d., Tržič, Tržič, Blejska 8, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; SM Savinjska trgovska družba Žalec,
d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 35, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Socius družba za svetovanje, inženiring in
založništvo, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Tr-
žaška 132, vložek 1,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Svilanit Tekstilna tovar-
na, d.d., Kamnik, Kovinarska 4, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Siporex Tovarna lahkih gradbenih elemen-
tov, d.d., Zagorje, Loke pri Zagorju 64, vlo-
žek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Tovarna močnih krmil Črnci, d.d.,
Apače, Črnci 2a, vložek 2,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tosama tovarna
sanitetnega materiala, d.d., Domžale, Šara-
novičeva 35, Vir, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pinus tovarna ke-
mičnih izdelkov, d.d., Rače, Grajski trg 21,
vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; BOR Tovarna čevljev Dolenjske
Toplice, d.d., Dolenjske Toplice, Močile 1,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; TRIO Tržič, p.o., Tržič, Mlaka 10,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Velana tovarna zaves, d.d., Ljublja-
na, Šmartinska 52, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žito Pekarna
Vrhnika, d.o.o., Vrhnika, Idrijska 21, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Antončič Vojko, Ljubljana, Vojkova 77,
vložil 1,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dolenc Drago, Velenje, Kajuhova
1, vložil 200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Drofenik Marija, Ljubljana, Vid-
marjeva 8, vložila 200.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Holešek Jakob, Velenje,
Kersnikova 35, vložil 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Korač Marko, Sev-
nica, Kozjanska ul. 6, vložil 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Levstek Goran,
Ribnica, Gallusovo nabrežje 8a, vložil
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lipovac Bojan, Koper, Semedela 13, vložil
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rudolf Ana, Koper, Semedela 17/a, vložila
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rudolf Franc, Koper, Semedela 17/a, vložil
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stanič-Rudolf Mateja, Ljubljana, Kraška 12,
vložila 1,250.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rudolf Robert, Koper, Semedela
17/a, vložil 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Stanič Gojko, Ljubljana, Kraška
12, vložil 2,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Stanič Goran, Ljubljana, Kraška
12, vložil 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Stanič Marija, Ljubljana, Rimska
c. 8, vložila 2,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tržan Rado, Ljubljana, Petkova
69, vložil 400.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vozlič Andrej, Mengeš, Kidričeva
116, Trzin, vložil 100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Logar Matej, Ljubljana,
Kraška 12, vložil 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Umek Jožef Martin, Ce-

lje, Ronkova cesta 14, vložil 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stanič Marija, Ljubljana, Rimska
c. 8, imenovana 23. 10. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Umek Jožef
Martin, Stanič Gojko, Stanič-Rudolf Mate-
ja, vsi vstopili 23. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 6523 Dru-
go finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-39343

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06037 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu
vpisa KVIM, Podjetje za komercialni in-
ženiring, d.o.o., Trzin, sedež: Dobravica
5, Trzin Mengeš, pod vložno št. 1/04784/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5333750
Firma: TRIVAL GUMBI, d.o.o., pro-

izvodnja in trgovina
Skrajšana  firma:  TRIVAL  GUMBI,

d.o.o.
Sedež: Kamnik, Žebljarska 5
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kosmatin Marija, izstopila

27. 5. 1995; Capuder Rudolf, Kamnik, Dr-
novškova 11, vstopil 27. 5. 1995, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena, za zastopanje: di-
rektor Capuder Rudolf, Kamnik, Drnovško-
va 11, imenovan 27. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktorica Kosmatin Ma-
rija, razrešena 27. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2753 Litje lahkih kovin;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-

ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z 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;
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; 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; 523 Trgovina na drobno s farmacevtski-
mi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
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Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 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; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5551 Sto-
ritve menz; 6023 Drug kopenski potniški
promet, 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 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; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-39344

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06039 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu
vpisa VIPLAM, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Trzin, Ljubljanska 25,
Mengeš,  sedež:  Ljubljanska  25,  Trzin,
Mengeš, pod vložno št. 1/14302/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5564824
Firma: TRIVAL elektroizolacije, d.o.o.,

Kamnik

Skrajšana firma: TRIVAL elektroizola-
cije, d.o.o.

Sedež: Kamnik, Bakovnik 3
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Supej Andrej, izstopil

27. 5. 1995; Primožič Marjan, Ljubljana,
Mucherjeva 5, vložil 743.986,88 SIT; Vr-
hovnik Andrej, Ljubljana, Triglavska 36,
vložil 418.831,92 SIT in Pivk Janez, Ljub-
ljana Črnuče, Vranja pot 7, vložil
345.181,20 SIT, vsi vstopili 27. 5. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Primožič Marjan, Ljubljana, Mucher-
jeva 5, imenovan 27. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Supej Andrej,
razrešen 27. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in ki-
tov; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 4531 Električne inštalacije;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 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;
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; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5551 Sto-
ritve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 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;
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7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-39347

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
93/09534 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MSS-SLO, trgovina in zastopstvo,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 492, sedež: Ce-
lovška 492, Ljubljana, pod vložno št.
1/24732/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika-vpis prokuri-
sta s temile podatki:

Matična št.: 5809401
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Sejari Fahim, München, Nemčija,
Carl Benz Strasse 5, imenovan 7. 12. 1993.

Rg-39348

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09552 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MIT, marketing, inženiring in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Bernekerjeva 23, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala ter dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5301815
Osnovni kapital: 14,379.392 SIT
Ustanovitelj: Kump Peter, Ljubljana,

Bernekerjeva 23, vstopil 18. 10. 1989, vlo-
žil 14,379.392 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kump Miha, razrešen 5. 4. 1994; di-
rektor Kump Peter, Ljubljana, Bernekerjeva
23, imenovan 5. 4. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost se spremeni tako, da se sedaj
v celoti glasi: grafična dejavnost; trgovina
na debelo in drobno z neživilskimi in živil-
skimi proizvodi; trgovina na debelo in drob-
no z vozili, deli in priborom; trgovinske
storitve (agencijski, posredniški, komisijski
in drugi posli, običajni v trgovini); organi-
zacija in izvedba kooperacijskih poslov ter
sejmov in razstav; inženiring; ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; mar-
keting, reklama in ekonomska propaganda.

Rg-39356

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09596 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
ATS Čibašek, Avtoservis in trgovina,
d.o.o., Moste 37a, Komenda, sedež: Moste
37a, Komenda, pod vložno št. 1/04317/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5320682
Osnovni kapital: 2,081.181,60 SIT

Ustanovitelj: Čibašek Emilijan, Komen-
da, Moste 37a, vstopil 5. 3. 1990, vložil
2,081.181,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-39357

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09650/00 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ROZIS, export-import, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Grosuplje, Jurčičeva
I/10, sedež: Jurčičeva I/10, Grosuplje, pod
vložno št. 1/21062/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5715237
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanoviteljica: Rozman Ivanka, Gro-

suplje, Jurčičeva I/10, vstopila 4. 1. 1993,
vložila 1,513.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1561 Mlinarstvo; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo 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 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 mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-

mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
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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 prodajln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 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; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-39358

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09652 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
AVTO NOVAK, Storitve, trgovina, pro-

izvodnja, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska c.
267, sedež: Šmartinska c. 267, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5633184
Osnovni kapital: 1,546.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Viktor, Dol pri

Ljubljani, Zaboršt 3, vstopil 30. 3. 1992,
vložil 1,546.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-39361

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09673 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
KBT, podjetje za proizvodnjo in krojenje
brusnih trakov, d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 53, sedež: Parmova 53, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20324/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo usta-
noviteljev in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5674255
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelji: Rihtar Jože, Dol pri Ljub-

ljani, Pšata 93, vložil 130.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hribljan Jože, Ljub-
ljana, Cesta XV. divizije 106, vložil 130.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Valenčič
Terezija, Ljubljana, Bilečanska 5/76, vloži-
la 130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zavrl Marjan, Dol pri Ljubljani, Kamnica
12, vložil 130.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vode Izidor, Ljubljana, Cleveland-
ska 49, vložil 130.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Škorjanc Stanislav, Domžale,
Ihan 163, vložil 130.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kokalj Jože, Ljubljana, Mi-
klošičeva 13, vložil 130.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kokalj Henrik, Dol pri
Ljubljani, Osredke 41, vložil 130.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ropotar Roman,
Ljubljana, Neubergerjeva 21, vložil 130.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petelin Du-
šan, Borovnica, Rimska 3, vložil 130.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čibašek
Slavko, Ljubljana, Skojevska 13, vsi vstopi-
li 13. 11. 1992; vložili vsak po 130.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Kokalj Vla-
do, Dol pri Ljubljani, Osredke 41, vstopil
26. 5. 1994, vložil 130.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-39362

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09674 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
CONFIDIA, d.o.o., Izobraževanje in eko-
nomsko svetovanje, Ljubljana, Mikloši-
čeva 13/4, sedež: Miklošičeva 13/4, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5487200
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Peterlin Marija, Ljublja-

na, Ul. borcev za severno mejo 62, vstopila
2. 4. 1991, vložila 1,484.628 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Strgar Jurij, Ljubljana,
Ižanska 15, vstopil 2. 4. 1991, vložil 15.372
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39364

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09719 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
FOOD MARKETING, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Jurčkova cesta 176, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09158/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5424992
Osnovni kapital: 1,867.000 SIT
Ustanovitelj: Škafar Marjan, Ljubljana,

Jurčkova cesta 176, vstopil 29. 10. 1990,
vložil 1,867.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-39365

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09738 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SUNINC, Slovene Japan Incorpora-
ted, zastopstva, mednarodno trženje,
d.o.o., sedež: Gašperšičeva 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in deležev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5718228
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelja: Drab Samo, Ljubljana,

Gašperšičeva 5, vstopil 23. 12. 1992, vložil
1,532.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Godler Ivan, Ljubljana, Dol pri Ljubljani
24, vstopil 23. 12. 1992, vložil 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39366

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09742 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
NOVOHIT, svetovanje, inženiring, pro-
izvodnja, d.o.o., Cerknica, Peščenk 24, se-
dež: Peščenk 24, Cerknica, pod vložno št.
1/05864/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5341663
Firma: NOVOHIT, svetovanje, inženi-

ring, proizvodnja, d.o.o., Rakek
Skrajšana firma: NOVOHIT, d.o.o., Ra-

kek
Sedež: Rakek, Partizanska 9
Osnovni kapital: 1,880.000 SIT
Ustanovitelji: Drobnič Zdravko, Cerkni-

ca, Peščenk 24, vstopil 26. 1. 1990, vložil
640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drobnič Silvester, Rakek, Cesta pod tičnico
13, vstopil 26. 1. 1990, vložil 620.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Turk Franc, iz-
stopil 23. 5. 1994; Zupančič Slavko, Ljub-
ljana Polje, Skojevska ulica 6, vstopil 23. 5.
1994, vložil 620.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Turk Franc, razrešen 23. 5. 1994.

Rg-39367

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09744 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpisa
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ADLER & Co., gostinstvo in trgovina,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Dimičeva  16,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14503/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5552451
Osnovni kapital: 4,508.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Antonija, Ljub-

ljana, Kumrovška 9, vstopila 22. 11. 1991,
vložila 4,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kovačič Matej, Ljubljana, Ku-
mrovška 9, vstopil 23. 5. 1994, vložil 8.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vinkovič
Saša, Kovačič Tomaž, oba izstopila 23. 5.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vinkovič Saša in zastopnica Ko-
vačič Antonija, obe razrešeni 23. 5. 1994;
direktorica Kovačič Antonija, Ljubljana,
Kumrovška 9, imenovana 23. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-39386

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20018 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  LIAN,  podjetje  za  turizem,  pro-
izvodnjo ter zunanjo in notranjo trgovi-
no z gostinsko opremo, d.o.o., Grosuplje,
Perovo 17c, sedež: Perovo 17 c, Grosup-
lje, pod vložno št. 1/04274/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5319030
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanoviteljica: Vehovec Ljiljana, Gro-

suplje, Perovo 17c, vstopila 21. 12. 1989,
vložila 1,501.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-39388

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20064 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa GTM&LB, trgovina, gostinstvo, tu-
rizem in storitvena dejavnost, d.o.o., Mo-
rava, sedež: Morava 30, Kočevska Reka,
pod vložno št. 1/15108/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5654009
Firma: GTM&LB, gradbeništvo in le-

sarstvo, d.o.o., Morava
Sedež: Kočevska Reka, Morava 16
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT

Ustanovitelja: Mauhar Benkič Mirjana,
in Benkič Zlatko, oba iz Kočevske Reke,
Morava 30, vstopila 24. 12. 1991, vložila po
752.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 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; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-39591

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05984 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
EXTRA LUX, Proizvodno, trgovsko in
posredniško podjetje, družba z omejeno
odgovornostjo, Martinčeva 13, Ljublja-
na, sedež: Martinčeva 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09292/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5426189
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 2121 Pro-

izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-39594

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

95/06055 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SPAR-MERCATOR, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/10998/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, zastopnika in vpis članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5460620
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152 g
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Roblek Tone, razrešen 31. 12. 1995;
direktor Mervič Igor, Ljubljana, Vandotova
ul. 57, imenovan 1. 1. 1996. Direktor zasto-
pa, predstavlja in podpisuje za družbo sku-
paj z enim prokuristom neomejeno, razen
pri poslih, za katere mora v skladu z aktom
o ustanovitvi pridobiti soglasje nadzornega
sveta.

Člani nadzornega sveta: Drexel Hans in
Schmid Bernhard, oba vstopila 11. 10. 1995;
Prvinšek Franc in Skrt Andrej, oba vstopila
19. 12. 1994.

Rg-39595

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06060 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ZABAVNI PARK, turizem in trgo-
vina, d.o.o., Sušnikova 5, Vrhnika, sedež:
Sušnikova  5,  Vrhnika,  pod  vložno  št.
1/18211/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5617642
Firma: C.A.F.E., turizem in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: C.A.F.E., d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Resljeva 23
Ustanoviteljica: Razdevšek Bojan, izsto-

pil 28. 4. 1995; Razdevšek Jožica, Ljublja-
na, Anžurjeva 10d, vstopila 28. 4. 1995,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 5121 Tr-
govina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
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;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili.

Rg-39610

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00006 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu
vpisa TJANA, podjetje za proizvodnjo,
razvojni inženiring, trgovino in storitve,
d.o.o.,  Ribnica,  Grič  III/8,  sedež:  Grič
III/8, Ribnica, pod vložno št. 1/14770/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
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membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5562589
Firma: TJANA, podjetje za proizvod-

njo, razvojni inženiring, trgovino in sto-
ritve, d.o.o.

Skrajšana firma: TJANA, d.o.o.
Sedež: Ribnica, Grič cesta IV/1
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Turk Tatjana in Turk Mi-

ran, izstopila 11. 12. 1995, Jamnik Dušan,
Ribnica, Grič, Cesta IV/1, Lavrič Alojz,
Loški potok, Hrib 106, Lovšin Franc, Ribni-
ca, Gornje Lepovše 17 in Pogorelc Viktor,
Ribnica, Nemška vas 4, vstopili 11. 12.
1995, vložili po 380.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Turk Tatjana in Turk Milan, razre-
šena 11. 12. 1995, direktor Jamnik Dušan,
imenovan 11. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 251 Pro-
izvodnja izdelkov iz gume; 2511 Proizvod-
nja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 261 Proizvodnja stekla in ste-
klenih izdelkov; 2612 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 361 Proizvodnja pohiš-
tva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545

Druga zaključna gradbena dela; 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 popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133  Trgovina z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo  z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
mo. tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151

Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinskimi 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 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 pisalniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 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 sprecia-
liziranih 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; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 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-
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pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vila obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravila električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravila ur, nakita; 5273
Druga popravila, d.n.; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Taziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-39616

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00603 z dne 27. 2. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  GIGA,  d.o.o.,  montažno-servi-
sne storitve v elektroniki in energetiki,
Ljubljana, Koblarjeva 34, sedež: Koblar-
jeva 34, Ljubljana, pod vložno št.
1/02407/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5292085
Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 3650

Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač.

 Rg-39618

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00645 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu
vpisa KOZMETIKA TATJANA, inovativ-
na kozmetika nohtov in ostale kozmetič-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, Trebušako-

va 6, sedež: Trebušakova 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06419/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5368014
Firma: ANTAS, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Ljubljana-Šentvid
Skrajšana firma: ANTAS, d.o.o., Ljub-

ljana-Šentvid
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Trebušako-

va 6
Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 151 Pro-

izvodnja, predelava in konzerviranje mesa in
proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 153 Predelava in konzerviranje sadja
in vrtnin; 154 Proizvodnja rastlinskih in ži-
valskih olj in maščob; 155 Predelava mleka
in proizvodnja mlečnih izdelkov; 156 Mli-
narstvo, proizvodnja škroba in škrobnih iz-
delkov; 157 Proizvodnja krmil za prehrano
živali; 158 Proizvodnja drugih živil; 159 Pro-
izvodnja pijač; 221 Založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje 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 vozili; 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 nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln;  527 Popravila izdelkov široke
porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in dosta-
va hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Dru-
ge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 723 Obdelava po-
datkov; 724 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popra-

vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 746 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 921 Filmska in
videodejavnost; 922 Radijska in televizijska
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
926 Športna dejavnost; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev; 930 Druge storitvene dejav-
nosti.

Rg-39630

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00678 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
SLOVENIJALES SMP, družba za med-
narodno posredovanje blaga, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 22, sedež: Dunaj-
ska cesta 22, Ljubljana,  pod vložno št.
1/13567/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5526647
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik, Medvedšek Ladislao, razrešen
31. 1. 1996, zastopnik Osterc Andrej, Ljub-
ljana, Ulica Gubčeve brigade 78, imenovan
1. 2. 1996, kot v.d. poslovodje – v.d. direk-
torja družbe zastopa družbo neomejeno, ra-
zen pri sklepanju tehle pogodb: pogodb o
nakupu, prodaji in obremenitvi nepremič-
nin, ki jih sklepa po predhodnem soglasju
ustanovitelja; pogodbo o prometu blaga in
storitev nad vrednostjo 500.000 DEM v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, ki jih sklepa po predhod-
nem soglasju ustanovitelja; pogodb o naku-
pu in prodaji osnovnih sredstev ter drugih
vlaganjih, katere sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; pogodbo o najemu in
dajanju kratkoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb nad vrednostjo 100.000 DEM,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, ki jih sklepa po predhod-
nem soglasju ustanovitelja; pogodb o naje-
manju in dajanju dolgoročnih kreditov in
garancijskih pogodb, ki jih sklepa po pred-
hodnem soglasju ustanovitelja.

Rg-39633

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00683 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
JOKER TRADE, podjetje za trgovino,
d.o.o.,  Ljubljana,  Vodnikova  8,  sedež:
Vodnikova 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/16617/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5591970
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Stoiljkovič Miroljub in

Stoiljkovič Ljubica, oba iz Ljubljane, Vod-
nikova 8, vstopila 17. 3. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1878 Št. 24 – 5. V. 1997

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4521 Splošna
gradbena dela; 454 Zaključna gradbena de-
la; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 511 Po-
sredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
553 Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 602 Drug kopenski promet; 6022
Storitve taksistov; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7440 Ekonomska propaganda; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-39646

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00726 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa
EURO VARTA, podjetje za organizira-
nje prireditev, sejmov in razstav, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 152, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5522994
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnega zapisa;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 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; 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; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačo, teh-
ničnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5211 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopdeskimi 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 in TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisar-
niškimi 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
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;

5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
ništvo in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic
in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 9252 Dejavnost muze-
jev, varstvo kulturne dediščine; 92521 De-
javnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-39669

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01440 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa F 40, proizvodnja, trgovina & stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kozakova 55,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17069/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanovitelja, deležev in
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5701350
Firma: GREGOR DERMASTJA, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  GREGOR  DER-

MASTJA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Gosposvetska 7
Ustanovitelja: Dermastja Gregor, vstopil

8. 3. 1992 in Dermastja Marko, vstopil 13.
3. 1996, oba iz Ljubljane, Kozakova 55,
vložila po 761.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dermastja Marko, imenovan 13. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev kot po-
močnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 191 Stro-
jenje in dodelava usnja; 193 Proizvodnja
obutve; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
štrumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmljenje; 501 Trgovi-
na z motornimi vozili; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 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; 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-
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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; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremični v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39682

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01577 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa NORTH, d.o.o., Ljubljana, podjetje
za opravljanje svetovalnih storitev in
marketinške dejavnosti, sedež: Šifrerjeva
18, Ljubljana, pod vložno št. 1/05093/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5335850
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 521 Tr-

govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-39684

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01807 z dne 17. 4. 1996 pri subjektu
vpisa NORTH, d.o.o. Ljubljana, podjetje
za opravljanje svetovalnih storitev in
marketinške dejavnosti, sedež: Šifrerjeva
18, Ljubljana, pod vložno št. 1/05093/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 5335850
Ustanovitelj: Godec Ferdinand-Frank,

Ljubljana, Šifrerjeva 18, vstop 20. 2. 1990,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Godec Ferdinand-Frank, imenovan
20. 2. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-39685

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01808 z dne 17. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PER MIZ, družba za storitve in tr-

govino,  d.o.o.,  Grosuplje,  sedež:  Veliko
Mlačevo III 14, Grosuplje, pod vložno št.
1/05983/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravni sklep Srg 20293/94 s temile
podatki:

Matična št.: 5880122
Sedež: Grosuplje, Veselova cesta III 14.

Rg-39688

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01847 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MEDIAS-ONICS, trgovanje z me-
dicinsko opremo, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 156, sedež: Dunajska 156, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5742951
Ustanovitelja: Lamut Mitja, izstop 23.

12. 1994; Dimnik Marko, Ljubljana, Polje
13, vstop 23. 12. 1994, vložek 1,549.585
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-39689

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01929 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa HORIZONT, podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Bezenškova 35, sedež:
Bezenškova 35, Ljubljana, pod vložno št.
1/06925/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, deležev in osnov-
nega kapitala, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5809479
Firma: HORIZONT, intelektualne in

svetovalne storitve, d.o.o., Ljubljana, Be-
zenškova 35

Osnovni kapital: 1,689.660 SIT
Ustanovitelja: Treven Tomaž, Ljubljana,

Bezenškova 35, vložil 965.400 SIT, in Je-
reb Petra, Ljubljana, Reška 27, vložila
724.260 SIT, vstopila 15. 11. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in

oskrba z računalniškimi programi; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-39803

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06487 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
GUMAK, podjetje za proizvodnjo gumi-
jastih izdelkov, vulkanizerstvo in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, Karlovška 19, se-
dež: Karlovška 19, Ljubljana,  pod vložno
št. 1/15311/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanovitelja, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5570603
Firma: B.E.G.S., proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Ivančna Gorica
Skrajšana firma: B.E.G.S., d.o.o., Ivanč-

na Gorica
Sedež: Ivančna Gorica, Stranska vas 5
Osnovni kapital: 1,523.200 SIT
Ustanovitelji: Klander Alojzij in Klan-

der Mojca, izstopila 29. 4. 1994; Grabnar
Boris, Šentvid pri Stični 16, vstopil 30. 4.
1994, vložil 1,523.200 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor, Klander Alojzij, razrešen 29. 4. 1994;
direktor Grabnar Boris, imenovan 30. 4.
1994, zastopa družbo samostojno in neome-
jeno.

Dejavnost se spremeni, tako da se po
novem glasi: proizvodnja, servisne, mon-
tažne in vzdrževalne storitve; trgovina na
debelo in drobno ter komisijska prodaja z
živili in neživilskimi izdelki; posredovanje
in zastopanje pri prometu blaga in storitev v
domovini in tujini; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; prodaja blaga iz konsignacijskih skla-
dišč; prevoz potnikov in blaga v cestnem,
rečnem in morskem prometu; razvoj, pro-
izvodnja, predelava, obdelava in dodelava
preciznih kovinskih, gumijastih, plastičnih,
usnjenih, tekstilnih in lesenih izdelkov in
sklopov; livarstvo v črni in barvasti meta-
lurgiji; kmetijska proizvodnja in storitve;
vzreja malih in domačih živali; predelava in
konzerviranje vseh vrst živil; proizvodnja
embalaže iz vseh vrst materialov ter emba-
liranje izdelkov; proizvodnja cementnih in
cementninarskih izdelkov; svetovanje, or-
ganizacija in posredovanje pri prodaji, na-
kupu in najemu premičnin in nepremičnin;
storitve reklame in ekonomske propagande;
marketinške storitve; storitve turističnih ura-
dov in agencij ter turistično posredovanje;
gostinske storitve prehrane in nastanitve ter
druge gostinske storitve, kot so bari, gostil-
ne, bifeji in kavarne; pridobivanje in prede-
lava naravnih surovin in rudnin; uvoz in
izvoz živil in neživilskih izdelkov; reeks-
portni posli; agencijske storitve in posli.
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Rg-39805

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06626 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
PLUS, podjetje za računovodski, finanč-
ni, davčni in komercialni inženiring,
d.o.o., Ljubljana. sedež: Bežigrad 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo skrajšane firme, ustanoviteljev in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5291534
Skrajšana firma: PLUS LJUBLJANA,

d.o.o
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Herman Tomaž, izstopil

25. 4. 1994; Tomažič Radoja, Ljubljana, Le-
ninov trg 18, vstop 22. 9. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39806

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06927 z dne 12. 2. 1996 pri subjektu
vpisa AC-DC, proizvodnja elektronskih
naprav, d.o.o., Kočevje, sedež: Turjaška
15, Kočevje, pod vložno št. 1/10626/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, de-
javnosti in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5449391
Firma: AC-DC-KOLETO IN ZADNIK,

elektronske naprave in grafične storitve,
d.n.o., Podgorska 46, Kočevje

Skrajšana firma: AC-DC-KOLETO IN
ZADNIK, d.n.o., Kočevje

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kočevje, Podgorska 46
Ustanovitelji: Koleto Brane, Kočevje,

Turjaška 15, vstopil 19. 12. 1990, in Zadnik
Robert, Kočevje, Kidričeva 3, vstopil 10. 5.
1994, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem; Vrhunc
Sandi, izstopil 10. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vrhunc Sandi, razrešen 10. 5. 1994; Ko-
leto Brane, razrešen 10. 5. 1994 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo neomejeno, in zastopnik Zadnik Ro-
bert, imenovan 10. 5. 1994, ki kot namest-
nik direktorja zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 261 Pro-
izvodnja stekla in steklenih izdelkov; 262
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, ra-
zen tiste za gradbeništvo; proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 285 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; splošna mehanič-
na dela; 291 Proizvodnja strojev za proizva-
janje in izkoriščanje mehanske energije;
razen motorjev za letala in motorna vozila;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in goz-

darskih strojev; 294 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev
za posebne namene; 297 Proizvodnja gos-
podinjskih aparatov in naprav; 300 Pro-
izvodnja pisarniških strojev in računalni-
kov; 311 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 315 Proiz-
vodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetil; 316 Proizvodnja druge električne
opreme; 321 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 323 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 331 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih inštru-
mentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krm-
iljenje; 334 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posebnimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Dru-
ge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnost drugih prometnih agencij; 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 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje,

inženiring in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nični preizkusi in analize; 744 Ekonomska
propaganda; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-39808

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09542 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  MODRA  BORZNO  POSREDNI-
ŠKA HIŠA, d.d., sedež: Gornji trg 4, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti, člane nadzornega sve-
ta in predložitev zapisnika skupščine z dne
27. 5. 1994 s temile podatki:

Matična št.: 5784433
Člani nadzornega sveta: Medvešek Ire-

na, Oven Edvard in Grubor Mateja, vstopili
16. 11. 1993.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-39810

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16593 z dne 15. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa BREST-TAPETNIŠTVO, d.o.o.,
Cerknica, podjetje za proizvodnjo in pro-
met pohištva, sedež: Cerknica, Cerknica,
pod vložno št. 1/10172/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšano firmo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 545251
Firma: BREST-TAPETNIŠTVO, pod-

jetje za proizvodnjo in promet pohištva,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  BREST-TAPETNIŠ-
TVO, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 361 Proizvodnja pohištva; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 511 Posredniš-
tvo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki.

Rg-39812

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17641 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ZENIT, svetovanje, računalniški in-
ženiring in druge storitve, d.o.o., Ljublja-
na,  Dunajska  22,  sedež:  Dunajska  22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20561/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5688485
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelji: Mednarodno podjetje

SLOVENIJALES, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
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ska 22, vložilo 748.800 SIT, ter Blagaič
Nada, Ljubljana, Bratovševa pl. 18, Avbreht
Dušan, Ljubljana, Topniška 35b, Kaver
Damjan, Ljubljana; Malejeva 27, Kolšek
Branko, Šmartno ob Paki, Gorenje 4, Mest-
nik Jože, Ivančna Gorica, Stična 69b, Peč-
nik Andrej, Velike Lašče, Rašica 21b, Av-
breht Mojca, Ljubljana, Topniška 35b, in
Žlogar Ana, Ljubljana, Bratovševa pl. 15,
vložili po 101.400 SIT, vstopili 27. 11. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-39814

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18733 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa STOL TRADE, zunanjetrgovinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljanska 45, Kamnik,
sedež: Ljubljanska 45, Kamnik, pod vlož-
no št. 1/06342/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnikov
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5475929
Firma: STOL ALU, projektiranje, pro-

izvodnja in montaža stavbnih konstruk-
cij, d.o.o., Kamnik

Skrajšana  firma:  STOL  ALU,  d.o.o.,
Kamnik

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: STOL, industrija pohištva,

d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vstop 18. 12.
1989, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; RAY GRENWOOD BRIDGE
HOUSE, izstop 29. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zakrajšek Boris, razrešen 1. 11. 1995;
direktor Boltar Alfonz, Kamnik, Bevkova
16, imenovan 1. 11. 1995, zastopa in pred-
stavlja družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne instalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
ni preizkusi in analize; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-39817

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19362 z dne 12. 2. 1996 pri subjektu

vpisa AVTO-SVETEK, servis za zaščito
in vzdrževanje vozil, Studenec, d.o.o., se-
dež:  Studenec 11, Ljubljana-Polje,  pod
vložno št. 1/16384/00 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.: 5608511
Osnovni kapital; 1,508.462 SIT
Ustanoviteljica: Svetek Sonja, Ljublja-

na-Polje, Studenec 11, vstop 12. 3. 1992,
vložek 1,508.462 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 511 Po-
sredništvo; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 554 Točenje pi-
jač in napitkov.

Rg-39818

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19353 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
FIDOM, podjetje za upravljanje stano-
vanj in poslovne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Jadranska 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20451/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5648378
Firma: FIDOM, poslovne storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,515.193 SIT
Ustanoviteljica: Uršič-Lazarević Marin-

ka, Ljubljana, Jadranska 2, vstop 25. 11.
1992, vložek 1,515.193 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 511 Po-
sredništvo; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 723 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodke in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
ništvo in poslovno svetovanje; 742 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39819

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19357 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
KLOPI, Proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Trbovlje, Keršičev hrib 16, se-
dež: Keršičev hrib 16, Trbovlje, pod vlož-
no št. 1/23928/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5800676

Osnovni kapital: 1,661.000 SIT
Ustanovitelj: Klopčič Jože, Trbovlje,

Keršičev hrib 16, vstop 22. 6. 1993, vložek
1,661.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39821

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19360 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
IRIDA, d.o.o., trgovina na debelo in drob-
no, Ljubljana, Melikova ul. 17, sedež: Me-
likova ul. 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/07412/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev in osnovnega
kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5497035
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Bajt Marija, vložila

1,403.000 SIT, in Bajt Karim, vložil 101.000
SIT, oba iz Ljubljane, Melikova ulica 17,
vstoplia 18. 4. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 852 Veterinarstvo; 923
Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-39826

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19397 z dne 12. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MIHEC, Trgovsko in gostinsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hruševska
54, Ljubljana, pod vložno št. 1/14981/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5798612
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žulovec Branka, Ljub-

ljana, Hruševska 54, vstopila 14. 10. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
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gih tekstilij, d.n.; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skoblanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 212 Proizvodnja izdelkov iz
papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valo-
vitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2214 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2223
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 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; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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; 5118 Posredništvo spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7440 Ekonomska
propaganda; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev; 9301 Dejavnost pralnic in ke-

mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitve dejavnosti, d.n.

Rg-39829

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19412 z dne 12. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  KABI, trgovina, transport, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Pri
Mostiščarjih 13, sedež: Pri Mostiščarjih
13, Ljubljana, pod vložno št. 1/18924/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, deležev in os-
novnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5637635
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelji: Todorović Boško, Ljublja-

na, Pri Mostiščarjih 13, vstopil 30. 3. 1992,
vložil 455.000 SIT, Brulc Borut, Ljubljana,
Cesta Ceneta Štuparja 3, vstopil 27. 12.
1994, vložil 377.000 SIT, Djoković Siniša,
Ljubljana, Na Peči 4, vstopil 27. 12. 1994,
vložil 377.000 SIT, in Cerar Dalibor, Dom-
žale, Taborska 22, vstopil 27. 12. 1994, vlo-
žil 302.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 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;
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; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 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; 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; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Te-
lekomunikacije; 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; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih stojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-39830

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19419 z dne 12. 2. 1996 pri subjektu
vpisa CI, d.o.o., podjetje za informiranje,
računalništvo, marketing in telekomuni-
kacije, Cankarjev trg 8, Vrhnika, sedež:
Cankarjev trg 8, Vrhnika, pod vložno št.
1/15153/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5561752
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelji: Horvat Jože, Vrhnika,

Opekarska 10, vložil 749.700 SIT, Mašič
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Milan, Vrhnika, Mokrice 11, vložil 76.500
SIT, Suhadolnik Janez, Vrhnika, Opekarska
8, vložil 306.000 SIT, in Zadravc Bojan,
Vrhnika; Sinja Gorica 98, vložil 214.200
SIT, vstopili 18. 1. 1992, ter ROYAL, d.o.o.,
Logatec, Pavšičeva 36, vložil 183.600 SIT,
vstopil 20. 12. 1994, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Plut Tomaž, izstopil 20. 2. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnikom Mašič Milanu, Suhadolnik Ja-
nezu, Plut Tomažu in Zadravec Bojanu, ki
so bili razrešeni 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1994: 221 Za-
lozništvo; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 744 Ekonomska propaganda;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 921
Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost.

Rg-39833

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19432 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa TIFFANY & ART, d.o.o., Trgovina
Ljubljana, Trg Ajdovščina 1, sedež: Trg
Ajdovščina 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/13420/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5523419
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rupnik Ado in Rupnik

Nadja, izstopila 23. 11. 1994; Rihar Marta,
Lukovica, Prevoje pri Šentvidu 33, Ivano-
vič Aleksandra, Ljubljana, Pot na Fužine
37, in Strohsack Vanda, Ljubljana, Archi-
netova ulica 13, vstopile 1. 1. 1995, vložile
po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, ooblaščene za zastopanje: zastop-
nik Rupnik Ado, razrešen 1. 1. 1995; direk-
torica Ivanovič Aleksandra ter zastopnici
Strohsack Vanda in Rihar Marta, ki zasto-
pajo družbo brez omejitev, imenovane 1. 1.
1995.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0130 Po-
ljedelstvo povezano z živinorejo – mešano
kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pri-
delavo; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2010 Ža-
ganje in skoblanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonaste embalaže; 2124 Proizvodnja
tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2416 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarmi obliki; 2524 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 2623 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z opremo za AOP; 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-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo;  5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 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.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-39835

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19434 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa INSTAL NET, Elektro inštalacije in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska
cesta 18, sedež: Dolenjska cesta 18, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 587378
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelj: Saradjen Vladimir, Ljub-

ljana, Ulica Metoda Mikuža 4, vstop 9. 4.
1992, vložek 1,532.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4624 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne instalacije;
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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo in po pogodbi; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-39840

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19525 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa LUS, gradbeništvo, inženiring, tr-
govina, d.o.o., Domžale, Jarše, Jarška ce-
sta 11, sedež: Jarše, Jarška cesta 11, Dom-
žale, pod vložno št. 1/19589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5676983
Osnovni kapital: 1,638.700 SIT
Ustanovitelj: Lukanc Bojan. Kamnik,

Groharjeva 10, vstopil 23. 7. 1992, vložek
1.638.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-39841

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19529 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa VI-DA Studio, Zdravstvene stori-
tve, alternativna medicina, ekonomski in-
ženiring, trgovina, proizvodnja in zasto-
panje, d.o.o., Ljubljana, sedež:  Kogojeva
10, Ljubljana, pod vložno št. 1/09192/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5622565
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Potočnik Vida, Podnart,

Rovte 8, vstop 30. 8. 1990, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39843

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19734 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
NAMA, Blagovni center Ljubljana, Tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Slovenčeva
24, Ljubljana, pod vložno št.: 1/13256/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo zastopnikov in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524806
Oseba pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kozlevčar Rudi, razrešen 26. 7.
1994; direktor Mrhar Alojzij, razrešen
31. 1. 1995; direktor Otrin Marko, Domža-
le, Ljubljanska 110, imenovan 1. 2. 1995,
zastopa družbo z omejitvijo, da mora prido-
biti predhodno soglasje za : sklenitev po-
slov, kadar vrednost posla presega znesek
2,000.000 SIT; vse posle, ki konstituirajo za
družbo obveznost, ki presega vrednost
2,000.000 SIT v zvezi z nakupom ali proda-
jo nepremičnin, najemanjem ali dajanjem
garancij, hipotekarnih ali kakršnihkoli jam-
stev za obveznost družbe in drugih oseb;
sklepanje leasing pogodb ali pogodb o dol-
goročnih prodajah in nabavah blaga, po-
godb, ki se nanašajo na pravice industrijske
lastnine, ustanavljanje podružnic in družb
hčera, nakup poslovnega deleža/delnic dru-
gih podjetij, uvajanje novih proizvodov in
dejavnosti ali opustitve dejavnosti; imeno-
vanje delavcev s posebnimi pooblastili.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetisjkimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
naparavami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6312 Skla-

diščenje; 634 Dejavnost drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-39844

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19737 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
NAMA veleblagovnica Kočevje, Trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež Trg zbora od-
poslancev  20,  Kočevje,  pod  vložno  št.
1/13257/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti, zastopnika
in pooblastil zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524768
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Poje Mojca, razrešena 22. 7. 1994;
direktor Mihelič Jože, Kočevje, Remihova
ulica 18, Dolga vas, ki od 21. 7. 1994 zasto-
pa družbo z omejitvijo, da mora pridobiti
predhodno soglasje družbenika za: skleni-
tev poslov, kadar vrednost posla presega
znesek 2,000.000 SIT; vse posle, ki konsti-
tuirajo za družbo obveznost, ki presega
vrednost 2,000.000 SIT v zvezi z nakupom
ali prodajo nepremičnin, najemanjem ali da-
janjem posojil, dajanjem garancij, hipote-
karnih ali kakršnihkoli jamstev za obvezno-
sti družbe in drugih oseb; sklepanje leasing
pogodb ali pogodb o dolgoročnih prodajah
in nabavah blaga, pogodb, ki se nanašajo na
pravice industrijske lastnine, ustanavljanje
podružnic in družb hčera, nakupe poslovne-
ga deleža/delnic drugih podjetij, uvajanje
novih proizvodov in dejavnosti ali opustitev
dosedanjih; imenovanje delavcev s poseb-
nimi pooblastili.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 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 nekmetijjskimi polizdelki, ostanki,
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, razkladanje; 634 Dejavnost
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

Rg-39845

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19747 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu

vpisa F&L, finance in leasing, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 21, sedež: Dunaj-
ska  cesta  21,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/08442/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev, osnovnega
kapitala in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5408237
Osnovni kapital: 2,062.000 SIT
Ustanoviteljica: Elektrotehna Elex Inter-

national trade, p.o., Ljubljana, Dunajska ce-
sta 21, vstop 15. 8. 1990, vložek 2,062.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kopač Marko, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Mahne Žarko, Ljubljana, Komano-
va 15, imenovan 27. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za moto-
na vozila; 511 Posredništvo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; podjetniško sve-
tovanje; upravljanje s holding družbami.

Rg-39847

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00425 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ISKRA IEZE - Holding, d.o.o., Ljublja-
na, Stegne 27, sedež: Stegne 27, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05393/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejavno-
sti in spremembo zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5045860
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Polič Zoran, razrešen 1. 1. 1995; za-
stopnik Pompe Igor, Ljubljana, Aleševčeva
4, imenovan 1. 1. 1995, kot v.d. direktorja
zastopa in predstavlja družbo doma in v
tujini neomejeno.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1996: 5118 Po-
sredništvo specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodke in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
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ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9111 Dejavnost po-
slovnih in delodajalskih združenj.

Rg-39848

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00428 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
BUTAN PLIN, Ljubljana, p.o., sedež: Ve-
rovškova 70, Ljubljana, pod vložno št.
1/08966/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo tipa zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5094933
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vid-

mar Franc, Ljubljana, Poljanska cesta 17,
razrešen 16. 11. 1995 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo z
omejitvijo, da pogodbe o prodaji in nakupu
nepremičnin sklepa po predhodnem soglas-
ju delavskega sveta podjetja.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 40200
Proizvodnja plina; distribucija plinskih go-
riv po plinovodni mreži; 45210 Splošna
gradbena dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 60240 Cestni tovorni promet; 74200
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 74300 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-39849

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01196 z dne 6. 2. pod št. vložka
1/25578/05 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5860571012
Firma: Nova Ljubljanska banka, d.d.,

Ljubljana, Podružnica Šiška-Bežigrad
Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Celovška 89
Ustanoviteljica: Nova Ljubljanska ban-

ka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, vstop
13. 2. 1995, odgovornost: vpisana kot usta-
noviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Triplat Marija, Ljubljana, Rebo-
ljeva 1, imenovana 26. 8. 1994, zastopa po-
družnico v skladu s pooblastilom za zasto-
panje in odločanje uprave Nove Ljubljan-
ske banke, d.d., Ljubljana.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 65121
Dejavnost bank.

Rg-39850

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01197 z dne 6. 2. 1996 pod št. vložka
1/25578/06 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5860571020
Firma: Nova Ljubljanska banka, d.d.,

Ljubljana, Podružnica Moste
Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Nove Fužine 33
Ustanoviteljica: Nova Ljubljanska ban-

ka, d.d., Ljubljana, Trg revolucije 2, vstop
13. 2. 1995, odgovornost: vpisana kot usta-
noviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hribar Marija, Ljubljana, Preglov
trg 2, imenovana 26. 8. 1994, zastopa po-
družnico v skladu s pooblastilom za zasto-
panje in odločanje uprave Nove Ljubljan-
ske banke, d.d., Ljubljana.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 65121 De-
javnost bank.

Rg-39851

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01198 z dne 6. 2. 1996 pod št. vložka
1/25578/07 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5860571002
Firma: Nova Ljubljanska banka, d.d.,

Ljubljana, Podružnica Mestna hranilni-
ca ljubljanska

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Čopova 3
Ustanoviteljica: Nova Ljubljanska ban-

ka, d.d., Ljubljana, Trg revolucije 2, vstop
13. 2. 1995, odgovornost: vpisana kot usta-
noviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žvoklej Igor, Ljubljana- Polje, Polje,
cesta XXXVIII/6, imenovan 26. 8. 1994,
zastopa podružnico v skladu s pooblastilom
za zastopanje in odločanje uprave Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 65121 De-
javnost bank.

Rg-39852

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01199 z dne 6. 2. 1996 pod št. vložka
1/25578/08 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5860571001
Firma: Nova Ljubljanska banka, d.d.,

Ljubljana, Podružnica Ljubljana-Center
Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Trg republike 2
Ustanoviteljica: Nova Ljubljanska ban-

ka, d.d., Ljubljana, Trg revolucije 2, vstop
13. 2. 1995, odgovornost: vpisana kot usta-
noviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Slatnar Dragica, Ljubljana, Cesta
na Loko 33, imenovana 26. 8. 1994, zastopa
podružnico v skladu s pooblastilom za za-
stopanje in odločanje uprave Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 65121 De-
javnost bank.

Rg-39854

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01201 z dne 6. 2. 1996 pod št. vložka
1/25578/10 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5860571031
Firma: Nova Ljubljanska banka, d.d.,

Ljubljana, Podružnica Vič - Notranjska
Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Riharjeva 26
Ustanoviteljica: Nova Ljubljanska ban-

ka, d.d., Ljubljana, Trg revolucije 2, vstop
13. 2. 1995, odgovornost: vpisana kot usta-
noviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Martinuč Pavel, Šmartno pod Šmar-
no goro, Spodnje Gameljne 74, imenovan
26. 8. 1994, zastopa podružnico v skladu s
pooblastilom za zastopanje in odločanje
uprave Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 65121 De-
javnost bank.

Rg-39855

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02216 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  IMOS, Inženiring, d.d., Ljubljana,
Linhartova 12, sedež: Linhartova 13,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01382/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta z dne 5. 4. 1995 in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005906
Člana nadzornega sveta: Golob-Mlakar

Nada in Vrhovec Marko, vstopila 5. 4. 1995.

Rg-39856

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02896 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa AGENCIJA ZA KADRE, d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 28, sedež: Kotniko-
va 28, Ljubljana, pod vložno št. 1/16303/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5590477
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 7240 De-

javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 7470 Čiščenje stavb; 8021 Sred-
nješolsko splošno izobraževanje; 8022 Sred-
nješolsko tehniško in poklico izobraževa-
nje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8532 Iz-
vajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.

Rg-39858

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03478 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa Tehno-Impex International, trgov-
sko podjetje, d.d., Ljubljana, Kersnikova
2,  sedež:  Kersnikova  2,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/18553/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov in
omejitev, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega odbora s temile podatki:

Matična št.: 5621569
Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-

tor Mislej Arne, Ljubljana, Jesihov štradon
50, ki od 28. 9. 1994 kot generalni direktor
– predsednik uprave zastopa družbo brez
omejitev, ter člana uprave Vojnovič Tomo,
Ljubljana, Klemenova 92, in Peterlin Ed-
vard, Ljubljana, Štihova 15, imenovana 28.
9. 1994, ki zastopata družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vrhovec Mar-
ko, Švent Igor in Jeromen Vida, vstopili 19.
8. 1994.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
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50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motonimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi proizvodi; 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; 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 in TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39860

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03714 z dne 19. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa  MERCATOR-ETA, Živilska industrija
Kamnik, d.o.o., Obrat Hortus, Ljutomer,
sedež: Rade Pušenjaka 8, Ljutomer, pod
vložno št. 1/02763/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5049237000
Firma: ETA, živilska industrija, d.d.,

Obrat Hortus, Ljutomer
Dejavnost, vpisana 19. 2. 1996: 1533

Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 5121 Trgovina na debelo
z opr. za AOP; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili.

Rg-39861

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03741 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MERCATOR-ETA, živilska indu-

strija Kamnik, d.o.o., sedež: Kajuhova pot
4, Kamnik, pod vložno št. 1/02763/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.d., uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in pooblastil zastopnika ter člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049237
Firma: ETA, živilska industrija, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1,038,990.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 5. 12.
1989, vložek 1,038,990.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Franc Alojz, Komenda, Klanec 14, ki
od 13. 6. 1995 zastopa družbo z omejitvijo,
da s soglasjem nadzornega sveta sklepa na-
slednje posle: pridobitve, odtujitve in obre-
menitve nepremičnin, ustanavljanje in uki-
njanje družb in podružnic doma in v tujini,
investicije, prodajo ali nakup osnovnih sred-
stev, ki v poslovnem letu presegajo zneske,
določene v vsakokratnem veljavnem gospo-
darskem načrtu koncerna, nakup ali prodajo
patentov, blagovnih znamk, najetje in daja-
nje kreditov ter poroštev, če ti posli niso bili
predvideni v letnem planu družbe ali niso v
zvezi z dejavnostjo družbe, nakup delnic
oz. poslovnih deležev v dolgoročno lastniš-
tvo in njihovo prodajo, vzpostavitev in uki-
njanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Mozetič Dra-
gan, Sotelšek Andrej in Pinterič Viktor,
vstopili 13. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 5121 Trgovina na de-
belo z opremo za AOP; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-39862

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03793 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
MERCATOR-GRMADA, d.d., trgovin-
sko podjetje, Ljubljana, Dunajska 105,
sedež: Dunajska 105, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02778/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti,
spremembo firme, osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, dejavnosti, zastopnika in
pooblastil zastopnika ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5007666
Firma:  MERCATOR-GRMADA,  tr-

govska družba, d.d.
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Skrajšana firma: MERCATOR-GRMA-
DA, d.d.

Osnovni kapital: 955,170.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mohar Peter in direktorja Kolšek-
Trobentar Marija in Lenarčič Volodja Vas-
ja, razrešeni 16. 6. 1995; direktor Gabrov-
šek Edvard, Ljubljana, Pod brezami 18, ki
od 16. 6. 1995 zastopa družbo z omejitvijo,
da mora pridobiti soglasje nadzornega sveta
za naslednje posle: pridobitev, odtujitev in
obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in
ukinjanje družb in podružnic doma in v tuji-
ni; investicije, prodajo ali nakup osnovnih
sredstev, ki v poslovnem letu presegajo zne-
ske, določene v vsakokratnem veljavnem
gospodarskem načrtu koncerna; nakup in
prodaja patentov, blagovnih znamk, najetje
in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli
niso predvideni v letnem planu družbe ali
niso v zvezi z dejavnostjo družbe; nakup in
prodaja delnic oziroma poslovnih deležev v
dolgoročno lastništvo in njihovo prodajo;
vzpostavitve in ukinjanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Babič Jelka,
Kalčič Miran in Balen Jožica, vstopili 16. 6.
1995.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, rakih, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem.

Rg-39863

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03866 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SINET, podjetje za storitve in pro-
izvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrastnik,
sedež: Grajska pot 8, Hrastnik, pod vlož-
no št. 1/23188/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5763169
Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 85322 De-
javnost invalidskih organizacij.

Rg-39865

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04053 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
PAP - TELEMATIKA, Telekomunikaci-
je-avtomatika-satelitski sistemi, d.d.,
Ljubljana, sedež: Pivovarniška 6, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5254329
Člani nadzornega sveta: Zupan Mitja, iz-

stopil 14. 7. 1995; prof. dr. Melavc Dane,
ing. Potokar Franc, ing. Bočina Radislav,
dipl.ing. Rot Vladimir in Slabe Darko izsto-
pili in ponovno vstopili 14. 7. 1995, ter dipl.
ing. Gregorič Janez, vstopil 14. 7. 1995.

Rg-39866

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/041670 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa Vzgojno varstveni zavod OTONA
ŽUPANČIČA, Ljubljana, Parmska št. 41,
sedež:  Parmska  št.  41,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/00973/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5055563
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Gotz Peterlin Štefka, razrešena 31.
8. 1995; zastopnica Štih Majda, Ljubljana;
Puhova 13, imenovana 15. 6. 1995, kot ra-
vnateljica zastopa zavod brez omejitev.

Rg-39867

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04282 z dne 15. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa STANOVANJSKA ZADRUGA
RTV, z.o.o., Linhartova 17, Ljubljana, se-
dež: Linhartova 17, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06505/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5067669
Ustanovitelja: Bojnec Barbara in Bojnec

Štefan, izstopila 6. 7. 1995.

Rg-39871

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04740 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa INŽENIRING, PROJEKTIRANJE,
RAZVOJ IBT LJUBLJANA, p.o. sedež:
Proleterska 4 Ljubljana, pod vložno št.
1/04760/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme in tipa zastop-
nika ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5181755
Firma: Inženiring, projektiranje, raz-

voj IBT Ljubljana, d.d.
Skrajšana firma: Inženiring IBT Ljub-

ljana, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba

Osnovni kapital: 34,035.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
3,403.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 14,864.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložek
3,403.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve, vložek 6,807.000 SIT, in udeleženci
notranjega odkupa, vložili 5,559.000 SIT,
vstopili 26. 7. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žer-
jav Franc, razrešen 27. 7. 1995 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vitez Darko,
Emeršič Čeh Vlasta, Cankar Jug Cvetka,
Serša Roman, Braz Katka in Zorc Stanislav,
vstopili 27. 7. 1995.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestruktuiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00390/00234-1995/TJ z dne 27. 9.
1995.

Rg-39873

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05538 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa  COMMERCE,  Zastopstvo  tujih firm,
p.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, PE-Com-
merce  Tranex,  sedež:  Einspielerjeva  6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00037/06 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in pooblastil zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5000181
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kaplan Jože, Ljubljana, Riharjeva
34, ki od 26. 10. 1995 zastopa družbo z
omejitvijo, da sklepa komercialne pogod-
be o nakupu in prodaji blaga in storitev do
200.000 DEM v tolarski protivrednosti po
prodajnem tečaju Banke Slovenije, preko
te vrednosti pa po pooblastilu glavnega di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 6340 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov.

Rg-39879

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00021 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa CHEMO, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.d., Ljubljana, Maistrova 10,
sedež: Maistrova 10, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02363/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo skrajšane firme, ustanoviteljev
in zastopnikov, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti,
člane nadzornega sveta in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5002052
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Skrajšana firma: CHEMO, d.d., Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 973,984.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
66,767.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložil
154,167.000 SIT, Sklad RS za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova ulica 28, vložil
133,533.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve, vložili 107,894.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, vložili 205,305.000 SIT,
imetniki delnic, vložili 306,318.000 SIT,
vstopili 9. 10. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo; CHEMO, trgovsko in proizvodno
podjetje, p.o., izstopilo 9. 10. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hren Anton, razrešen 9. 10. 1995;
direktor Papež Dušan, Novo mesto, Hrib št.
9. imenovan 9. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bergant Živko,
Resnik Vinko, Stefanov Blagoje, Hren An-
ton, Isailovič Sonja in Borinc Zoran, vstopi-
li 9. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjske opreme 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.;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisarniškimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Vpis lastninskega preobilkovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo opr. št. LP
00445/00417 - 1996/MP z dne 13. 2. 1996.

Rg-39881

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00126 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
JUB, Kemična industrija, Dol pri Ljub-
ljani št. 28, d.d., sedež: Dol pri Ljubljani
št. 28, Dol pri Ljubljani, pod vpisno št.
1/00097/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5033527000
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članu uprave Lubej Ivanu, ki je bil razrešen
1. 12. 1995.

Rg-39883

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00339 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  LJUDSKA  BANKA,  d.d.,  sedež:
Miklošičeva 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/26467/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremebo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Setzer Peter, Dunaj, Schreiberweg
77, ki kot predsednik uprave zastopa družbo
brez omejitev, imenovan 9. 2. 1996, in pro-
kurist Baričič Andrej, Ljubljana, Goriška
ulica 59, imanovan 1. 1. 1996.

Rg-39886

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

94/05873 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu
vpisa LIKO BORLES, družba za proiz-
vodnjo pohištva, d.o.o., Borovnica, Meja-
čeva 2, sedež: Mejačeva 2, Borovnica, pod
vložno št. 1/10102/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5444187
Osnovni kapital: 47,104.530 SIT
Ustanovitelji: Liko, d.o.o., Vrhnika, Vrh-

nika, Tržaška cesta 28, vstop 14. 12. 1990,
vložek 47,083.330 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Braniselj Marjan, izstop 10. 5.
1994; Snoj Marko, Ljubljana, Brilejeva 6,
vstop 10. 5. 1994, vložek 21.200 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-39887

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05874 z dne 29. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa LIKO LES, družba za prede-
lavo lesa, d.o.o., Vrhnika, Verd 107, se-
dež: Verd 107, Vrhnika, pod vložno št.
1/10101/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5443962
Osnovni kapital: 159,751.000 SIT
Ustanovitelji: Liko, d.o.o., Vrhnika. Vrh-

nika, Tržaška cesta 28, vložil 159,723.840
SIT, in Plestenjak Dušan, Brezovica, Molška
14, Log pri Brezovici, vložil 27.160 SIT,
vstopila 14. 12. 1990, odgovornost: ne od-
govarjata; Trček Janez, izstopil 10. 5. 1994.

Rg-39888

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06236 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu
vpisa RAMAYANA, svetovanje, razvoj,
inženiring, trgovina, turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Glavarjeva 45, sedež: Gla-
varjeva  45,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02469/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala in tipa
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5294339
Firma: RAMAYANA, d.o.o., svetova-

nje, razvoj, inženiring, trgovina, turizem
Skrajšana firma: RAMAYANA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Herbersteinova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jovičič Swami Nevenka,

vstopila 20. 10. 1989, in Dudič Swami
Duško, vstopil 10. 4. 1994, oba iz Ljublja-
ne, Glavarjeva 45, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Du-
dič Swami Duško, razrešen 10. 4. 1994 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdaja knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
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na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov.

Rg-39889

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06416 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu
vpisa VOLANCA, Proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Malgaje-
va 4, sedež: Malgajeva 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19267/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5651824
Osnovni kapital: 1,538.987 SIT
Ustanoviteljica: Rebolj Vladimira, Ljub-

ljana, Malgajeva 4, vstop 9. 7. 1992, vložek
1,538.987 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39890

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06420 z dne 22. 1. 1996 pri subjektu
vpisa  KOTIN,  trgovina  in  zastopstva,
d.o.o., Ljubljana Polje, sedež: Novo Polje,
Cesta X št. 7, Ljubljana Polje, pod vložno
št. 1/14538/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5543894
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kozlevčar Martin, vložil

1,125.000 SIT, in Kozlevčar Tomaž, vložil
375.000 SIT, oba iz Ljubljane Polje, Novo
Polje, C. X/7, vstopila 27. 11. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-39892

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06593 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu
vpisa JAE, podjetje za elektroniko, d.o.o.,
Medvode, Cesta v Žlebe 4, sedež: Cesta v
Žlebe 4, Medvode, pod vložno št.
1/05365/00 vpisalo v sodni register tega so-

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

Matična št.: 5648637
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jarc Ambrož, Medvode,

Cesta v Žlebe 4, vstop 11. 1. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39896

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13357 z dne 31. 1. 1996 pri subjektu
vpisa BOUTIQUE BRAVO, Podjetje za
trgovino in zastopstvo, d.o.o., Notranje
Gorice, sedež: Notranje Gorice 16a, No-
tranje Gorice, pod vložno št. 1/15258/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, osnovnega kapitala, de-
javnosti in naziva zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5759960
Sedež: Notranje Gorice, Gmajna 4
Osnovni kapital: 1,500.055 SIT
Ustanoviteljica: Erjavec Marija, Notra-

nje Gorice 16a, vstop 28. 1. 1992, vložek
1.500.055 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Erja-
vec Marija, razrešena kot zastopnica in ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 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; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 722 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi; 723
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami.

MARIBOR

Rg-33075

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01429 z dne 6. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09760/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z

neomejeno odgovornostjo s temile podat-
ki:

Matična št.: 5929636
Firma: MONTTRADE KNEZ IN DR.,

družba za montažo, proizvodnjo in trgo-
vino, d.n.o.

Skrajšana firma: MONTTRADE KNEZ
IN DR., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Dalmatinska 41
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Knez Jela in Knez Ivan,

oba iz Maribora, Dalmatinska 41, vstopila
7. 12. 1995. vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Knez Jela, imenovana 7. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Knez Ivan, imenovan 7. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4543 Oblaganje tal in sten; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s sadjem in zelenjavo;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo.

Rg-36335

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00110 z dne 27. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09753/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5929369
Firma: REVANA, trgovina, proizvod-

nja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: REVANA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Rezijanska ulica 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fabjan Rafael, Maribor,

Rezijanska ulica 11, vstop 22. 1. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fabjan Rafael, imenovan 22. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
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balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 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; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribani, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo  s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in strojnicah; 5263 Drugo
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba  oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-36349

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01301 z dne 19. 3. 1996 pod
št. vložka 1/09803/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5920353
Firma:  GRADTRANS,  podjetje  za

gradbeništvo, trgovino, gostinstvo in sto-
ritve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Voličina, Rogoznica 43
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Bošnjak Marijan, Maribor,

Stantetova 12, vstop 8. 11. 1995, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kirbiš Bojan, Starše 17, vstop 8. 11. 1995,
vložek 751.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bošnjak Marijan, imenovan 8. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Kir-
biš Bojan, imenovan 8. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Pridobivanje furnirja, vezanega

in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč: 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 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 oljem
in maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
akoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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 pisalnimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
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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; 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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-38129

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01213 z dne 3. 4. 1996 pod
št. vložka 1/09830/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov in uskla-

ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5479240
Firma: MARATON, poslovne storitve,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ul. Staneta Severja 14
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Podgornik Borut, Rogaška

Slatina, Stritarjeva 24, vstop 12. 12. 1990,
vložek 1,510.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jovičič Podgornik Darinka, izstop
11. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgornik Borut, imenovan 12. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno
številko 1/2615-00, in sicer kot MARA-
TON, trgovina in poslovne storitve, d.o.o.,
s sedežem v Rogaški Slatini, Stritarjeva
24.

Rg-39722

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00637 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GORICE, trgovsko podjet-
je, d.d., sedež: Šentilj 69/a, Šentilj, pod
vložno št. 1/02123/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5002737
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Vrhunec Vinko, Ruše, Bistrica 23, ime-
novan 27. 2. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev; prokurist Klemenčič Helmut, Pekre-
Limbuš, Industrijska 10, imenovan 30. 5.
1996, zastopa in predstavlja družbo z ome-
jitvijo, da ni upravičen sklepati pravnih po-
slov o odsvojitvi in obremenitvi nepremič-
nin.

Rg-41034

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00232 z dne 12. 6. 1996 pod
št. vložka 1/09911/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s  temile podatki:

Matična št. 5931193
Firma:  JEROVŠEK  COMPUTERS

M.B., družba za proizvodnjo, trgovino,
računalništvo in storitve, d.o.o.

Skrajšana  firma:  JEROVŠEK  COM-
PUTERS M.B., d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Mlinska ulica 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jerovšek Matjaž, Medvo-

de, Verje 31/a, vstop 23. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerovšek Matjaž, imenovan 23. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996: 2211
izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in perodike; 2214 Izda-
janje 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 obde-
lavo podatkov; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
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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.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713  Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje  z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 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; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preiskušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; ekonomska propaganda; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost varovanja.

Rg-41038

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01055 z dne 12. 6. 1996
pri subjektu vpisa MIOMETAL, montaža,
inženiring in oprema, d.o.o., sedež: Za-
grebška  20,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/02822/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, poslovnih
deležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5412749
Ustanovitelji: Horvat Bogomir, izstop 26.

9. 1995; Ocepek Miran, Maribor, Koseske-
ga ulica 51, vstop 20. 3. 1995, vložek
500.833 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prevolšek Rudolf, Zgornja Kungota, Šober
40, vstop 20. 3. 1995, vložek 500.833 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Skrbič Ludvik,
Fram, Fram 111, vstop 20. 3. 1995, vložek
500.834 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Bogomir, razrešen 26. 9. 1995
; direktor Prevolšek Rudolf, imenovan 20.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-41065

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00300 z dne 10. 6. 1996 pod
št. vložka 1/09907 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939631
Firma:  PROANDO,  gostinstvo,  pro-

izvodnja, trgovina, posredništvo, storitve
in inženiring, d.o.o.

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

govornostjo

Sedež: Pesnica pri Mariboru, Gradiška
32

Osnovni kapital: 2,059.000 SIT
Ustanoviteljica: Fluher Slavka, Pesnica

pri Mariboru, Gradiška 32, vstop 29. 2.
1996, vložek 2,059.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Puklavec Jožef, Pesnica pri Maribo-
ru, Gradiška 32, imenovan 29. 2. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754  Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih materialov; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske emba-
laže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higi-
enskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in goril-
nikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2951 Proizvodnja me-
talurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasadarska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 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 do-
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ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Daja-
nje avtomobilov va najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-41087

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00974 z dne 3. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KEGL & Co., podjetje za
export-import, trgovino, proizvodnjo in
storitve, d.o.o., sedež: Trate 10/a, Zgor-
nja Velka, pod vložno št. 1/02221/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje družbe z omejeno odgovornostjo v
družbo z neomejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5396492
Firma: KEGL & CO, trgovina, storitve

in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: KEGL & CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Kegl Srečko in Kegl Joži-

ca, oba Pesnica pri Mariboru, Gačnik 60,
vstopila 14. 9. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Kegl Srečko, imenovan 14. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Kegl Jožica, imenovana 14. 9. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55112
Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-41098

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00475 z dne 12. 6. 1996 pod
št. vložka 1/09914/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5944368
Firma: DATASCAN, družba za trgovi-

no, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DATASCAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Lenardonova ulica 36
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Bruck Trading, Dunaj, Av-

strija, Bosendorferstr.1/2/28, vstop 19. 4.
1996, vložek 1,800.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidic Gorazd, Maribor, Lenardonova
ulica 36, imenovan 19. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih inštrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 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; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, indistrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, instalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup  (leasing); 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na podroćju družbo-
slovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-41106

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01137 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa BISTRICA, proizvodno tr-
govska zadruga, z.o.o., sedež: Titova ce-
sta 52, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/09176/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5274460
Ustanovitelji: Čretnik Franc, Frankolo-

vo, Frankolovo 19/c; Jovanovič Boris, Or-
mož, Dr. Hrovata 1; Mesarič Matilda, Polj-
čane, Studenice 2/b; Ekart Štefan, Majšperk,
Majšperk 34; Jovanovič Nevenka, Ormož,
Dr. Hrovata 1; Ajd Rihard, Slovenska Bi-
strica, Štuhčeva 9; Vizjak Olga, Slovenska
Bistrica, Tomšičeva 42; Ramut Marija,
Kamnica, Bresterniška Graba 2/b in Pšenič-
nik Zvonko, Slovenska Bistrica, Partizan-
ska cesta 34; vsi vstopili 11. 9. 1992, vložili
po 28.166 SIT; Šift Iztok, izstop 17. 3. 1995;
Očko Cvetka, izstop 17. 3. 1995; Pušaver
Andreja, Slovenska Bistrica, Partizanska 6,
vstop 15. 1. 1993, vložek 28.166 SIT; Vr-
bek Alojzija, Šmartno na Pohorju, Bojtina
16, vstop 15. 1. 1993, vložek 28.166 SIT;
BISTRICA, obrtna zadruga p.o., Slovenska
Bistrica, Titova cesta 52, vstop 11. 9. 1992,
vložek 27,248.000 SIT; Ozimič Jože, Slo-
venska Bistrica, Zgornja Bistrica 74, vstop
11. 9. 1992, vložek 28.166 SIT, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ajd Rihard, razrešen 28. 6. 1995;
direktorica Vizjak Olga, Slovenska Bistri-
ca, Tomšičeva 42, imenovana 14. 7. 1995,
kot v.d. direktorja zastopa zadrugo do
31. 12. 1995.

Rg-42830

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00546 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ULMER, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Vodovodna ulica 7, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/08822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5795613
Dejavnost, vpisana dne 2.7. 1996: 5147

Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje.

Rg-42841

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00603 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ROYAL, podjetje za trgo-
vino, transport in opravljanje storitev,
d.o.o., sedež: Sarajevska 5, Maribor, pod
vložno št. 1/02725/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova firme,
dejavnosti, uskladitev s standardno kladifi-
kacijo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5434882
Sedež: Maribor, Židovska ulica 8
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 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; 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.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-

vanj; s turizmom povezane dejavnosti, 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; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Pod šifro G 52.488 se dopiše “razen z
orožjem in strelivom”.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42845

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00795 z dne 26. 7. 1996 pod
št. vložka 1/09955/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5956722
Firma:  LEBRA-ŽVAJKER  &  CO.,

proizvodno, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.n.o.

Skrajšana firma: LEBRA-ŽVAJKER &
CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Maistrova ulica 28
Ustanovitelja: Žvajker Branimir in Žvaj-

ker Leon, oba iz Maribora, Maistrova ulica
28, vstopila 3. 7. 1996, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Žvajker Leon, imenovan 3. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Žvajker Branimir, imenovan 3. 7. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Po-
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sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 51488
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; 5274 Druga po-
pravila, 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
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; ekonomska propaganda;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7440 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše “razen orož-
ja in streliva”.

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost varovanja.

Rg-42851

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00593 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MEVI, proizvodnja, stori-
tve in trgovina, d.o.o., sedež: Ulica Kirbi-
ševih 93, Miklavž na Dravskem polju, pod
vložno št. 1/01073/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5298679
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996: 2125

Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preisku-
ševalnih, navigacijskih in drugih inštrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 3350 Proizvod-
nja ur; 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; 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; 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; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
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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; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42859

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00612 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LUNA, trgovsko, storitve-
no in gostinsko podjetje, d.o.o., sedež:
Bezenškova 69, Maribor, pod vložno št.
1/05450/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naslova firme, dejavnosti,
uskladitev s standardno klasifikacijo in spre-
membo pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5626374
Sedež: Maribor, Vodnikov trg 6
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za

sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro O 92.711 bo družba opravljala
samo tiste igre na srečo, ki se občasno prire-
jajo v okviru kulturnega, športnega ali za-
bavnega programa prireditelja, kjer skupna
vrednost srečk ne presega 400.000 SIT.

Rg-42860

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00576 z dne 1. 7. 1996 pod
št. vložka 1/09925/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 5947081
Firma:  ŠALEK-ŠALAMON  &  CO.,

podjetje za storitve, posredovanje in tr-
govino, d.n.o.

Skrajšana  firma:  ŠALEK-ŠALAMON
& CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Betnavska cesta 108
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šalamon Branko, Šalamon

Nada, oba iz Maribora, Betnavska cesta 108,
vstopila 15. 5. 1996, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Šalamon Branko, imenovan 15. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Šalamon Nataša, Maribor, Betnavska
cesta 83, imenovana 15. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.,; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-42862

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00294 z dne 1. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  IMPOL-STANOVANJA,
podjetje za pridobivanje, upravljanje in
oddajanje stanovanj, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 39, Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/05447/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5598010
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1996: 5170

Druga trgovina na debelo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-42876

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00631 z dne 4. 7. 1996 pod
št. vložka 1/09933/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947065
Firma: AVL-AST, napredne simulacij-

ske tehnologije, d.o.o.
Skrajšana firma: AVL-AST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Strossmayerjeva 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: AVL Gesellschaft fur Ver-

brennungskraftmaschinen und Mestechnik
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m.b.H., Graz 8020, Avstrija, Kleiststr. 48,
vstop 28. 5. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Rainer Gotthard, Lieboch 8091, Av-
strija, Ulmgasse 11, imenovan 28. 5. 1996;
direktor Černej Branko, Maribor, Beograj-
ska 23, imenovan 28. 5. 1996, predstavlja in
zastopa podjetje z omejitvijo, da sklepa
pravne posle ob sopodpisu prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42882

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00632 z dne 28. 6. 1996
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA-MER-
KUR, trgovina na drobno in storitve,
d.o.o, sedež: Vetrinjska ulica 22, Mari-
bor, pod vložno št. 1/04502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5536499
Firma:  JEKLOTEHNA-TRGOVINA,

trgovina na debelo, drobno in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: JEKLOTEHNA-TR-
GOVINA, d.o.o.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Veble Dušan, razrešen 29. 3. 1996;
direktor Večernik Hugo, razrešen 21. 6.
1996; direktor Gradišnik Franc, Rače, Ope-
karniška ulica 4, imenovan 21. 6. 1996,
zastopa in predstavlja družbo v pravnem
prometu s tretjimi osebami z naslednjimi
omejitvami pri sklepanju pogodb, kjer je
potrebno soglasje skupščine: pogodb o na-
kupu, prodaji in obremenitvah nepremič-
nin; kreditnih pogodb nad tolarsko proti-
vrednostjo 100.000 DEM (stotisoč); o usta-
navljanju družb in nakupu ter prodaji po-
slovnih deležev; o prodaji in nabavi
osnovnih sredstev nad vrednostjo
5,000.000 SIT (pet milijonov) za posamez-
no osnovno sredstvo.

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.; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2872 Proizvodnja embalaže iz

lahkih kovin; 3350 Proizvodnja ur; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.

Rg-42893

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00731 z dne 4. 7. 1996
pri subjektu vpisa SAMERS, inženiring in
marketing, d.o.o., sedež: Dupleška 90, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova firme in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5577802
Firma: SAMERS, družba za trgovino,

storitve, posredništvo, d.o.o.
Sedež: Maribor, Bezenškova ulica 21

Rg-42916

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00699 z dne 11. 7. 1996
pri  subjektu  vpisa  DRAVSKE  ELEK-
TRARNE  MARIBOR,  p.o.,  sedež:  Ve-
trinjska ulica 2, Maribor, pod vložno št.
1/00278/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naslova firme, dejavnost
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5044286
Sedež: Maribor, Obrežna 170
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996:

40101 Proizvodnja elektrike v HE; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize.

Rg-42942

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00210 z dne 12. 7. 1996
pri subjektu vpisa POMURKA TRŽENJE,
d.o.o., sedež: Leningrajska 27, Maribor,
pod vložno št. 1/04529/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5538203
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Pulko Zvonko, razrešen 1. 12. 1995; di-
rektor Avgustinovič Franc, Maribor, Ulica
heroja Zidanška 14, imenovan 1. 12. 1995,
zastopa družbo za določen čas od 1. 12. 1995
do 1. 12. 1996; s predhodnim soglasjem
skupščine sklepa posle: glede razpolaganja z
nepremičninami, njihovim delom ali o obre-
menitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev
ter druge po naravi podobne posle.

Rg-42947

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00330 z dne 12. 7. 1996
pri subjektu vpisa UTIS-URLEB EXPORT
IMPORT,  proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.n.o., sedež: Miklavčeva ulica b.
št., Maribor, pod vložno št. 1/02643/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova firme, dejavnosti, tipa za-
stopnika in zastopnikov, uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5400899
Firma:  UTIS-URLEB  EXPORT  IM-

PORT, proizvodno, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.n.o.

Sedež: Maribor, Miklavčeva ulica 7
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-

benica Urleb Leonida, Ruše, Bistrica pri Ru-
šah 3/e, imenovana 5. 3. 1996, družbenik
Urleb Marjan, Ruše, Bistrica pri Rušah 3/e,
imenovan 5. 3. 1996, oba zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996: 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
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v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše “razen z
orožjem in strelivom”.

Rg-42966

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01483 z dne 18. 7. 1996
pri  subjektu  vpisa  ESTOK  INTERNA-
TIONAL BUSINESS, podjetje za stori-
tve, zastopanje, trgovino in proizvodnjo
spominkov, d.o.o., sedež: Reberškova 12,
Maribor, pod vložno št. 1/01932/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopni-
kov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5396379
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kotnik Otmar, Maribor,

Reberškova 12, vstop 25. 7. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kotnik Otmar, imenovan 25. 7. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Kotnik Tatjana, Maribor, Reberškova 12,
imenovana 27. 12. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Kotnik Samo, Mari-

bor, Reberškova 12, imenovan 27. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2320 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3350
Proizvodnja ur; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-

no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi 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;
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; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 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); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
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tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; ekonomska propaganda; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42967

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00621 z dne 18. 7. 1996 pod
št. vložka 1/09947/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949220
Firma: ANGSTER, trgovina in stori-

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

govornostjo
Sedež: Sveta Ana, Sveta Ana 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Angster Eugen Markus

Anton, Munchen 80636, Nemčija,
Nymphenburgerstrasse 81, vstop 15. 3.
1996, vložek 1,350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Eder Milan, Sveta Ana, Sveta
Ana 16, vstop 15. 3. 1996, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Eder Milan, imenovan 15. 3. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev, razen pri daja-
nju in najemanju kreditov ter dajanju poro-
štev ter pri prodaji nepremičnin odloča di-
rektor skupaj s prokuristom; prokurist
Angster Eugen Markus Anton, imenovan 15.
3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja med mana-
gerji in delavci.

Rg-42968

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00609 z dne 18. 7. 1996 pri

subjektu vpisa S. V. DOMISA, podjetje za
računovodsko svetovalne storitve in trgo-
vino, d.o.o., sedež: Neratova 11, Maribor,
pod vložno št. 1/08049/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
priimka ustanoviteljice in zastopnice, spre-
membo dejavnosti, uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta
s temile podatki:

Matična št.: 5747643
Firma: S. V. DOMISA, družba za za-

ložništvo, računovodsko svetovalne stori-
tve in trgovino, d.o.o.

Ustanoviteljica: Zelnik Sonja, Maribor,
Ljubljanska ulica 88/a, vstop 15. 3. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zelnik Sonja, imenovana 20. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996: 2215
Drugo založništvo; 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; 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; 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; 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; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-

lo 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 51488 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.; 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; 6521 Fi-
nančni zalup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propagan-
da; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
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razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge splo-
šne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše “razen orož-
ja in streliva”.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-42972

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00742 z dne 18. 7. 1996 pod
št. vložka 1/09946/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949645
Firma: HAATEX, trgovsko in posred-

niško podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: HAATEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Lenart  v  Slovenskih  goricah,

Kraigherjeva 19/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zilić Ramiz, vložek

765.000 SIT, in Zilić Elvira, vložek 735.000
SIT, oba iz Fatnice, Bosna in Hercegovina,
E.Midžića br. 203, vstopila 17. 6. 1996, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Burnić Fuad, Maribor, Frankolovska 1,
imenovan 17. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Zilić Ramiz,  imenovan
17. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-32976

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02292 z dne 16. 1. 1996
pri subjektu vpisa RVR, trgovina, usluge
in gostinstvo, Trebnje, d.o.o., sedež:
Benečija  2,  Trebnje,  pod  vložno  št.
1/01735/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uved-
bi in uporabi standardne klasifikacije dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5491231
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1996: 2840 Ko-

vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 285 Površinska ob-

delava in prekrivanje kovin; splošna meha-
nična dela; 454 Zaključna gradbena dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-33018

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00404 z dne 29. 1. 1996
pod št. vložka 1/03837/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5920205
Firma: ŠTEFANIČ & CO, Storitve in

trgovina, d.n.o.
Skrajšana  firma:  ŠTEFANIČ  &  CO,

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

odgovornostjo
Sedež: Vinica, Vinica 72
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Štefanič Zdravko in Šte-

fanič Cecilija, oba iz Vinice 72, vstopila
3. 11. 1995, vložila po 2.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štefanič Zdravko, imenovan 3. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
371 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 511 Po-
sredništvo; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Pogodba o ustanovitvi d.n.o. z dne 3. 11.
1995.

Rg-33019

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00129 z dne 29. 1. 1996

pod št.vložka 1/00963/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5365350002
Firma: ALFA, proizvodnja, trgovina,

marketing, inženiring, Novo mesto, d.o.o.,
PODRUŽNICA 1, NOVO MESTO

Skrajšana  firma:  ALFA  NOVO  ME-
STO,  d.o.o.,  PODRUŽNICA  1,  NOVO
MESTO

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Novo mesto, Smolenja vas 10
Osnovni kapital: 1,717.000 SIT
Ustanoviteljica: ALFA, proizvodnja, tr-

govina, marketing, inženiring, Novo mesto,
d.o.o., Novo mesto, Nahtigalova 5, vstop
27. 3. 1995, vložek 1,717.000 SIT, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žulič Damjan, Novo mesto, Nahtiga-
lova 5, imenovan 27. 3. 1995, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 01132
Pridelovanje drugega sadja in začimb; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1740 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 177 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih izdelkov; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih 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
oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2221 Tiskanje časopisov; 222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev
zapisa; 3630 Proizvodnja zračnih in vesolj-
skih plovil; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
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inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 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; 50203 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-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-

govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetnišo in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
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74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Rg-33565

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02548 z dne 21. 2. 1996
pri  subjektu  vpisa  MIBA,  Trade,  izvoz-
uvoz, d.o.o., Trebnje, sedež: Ul. MDB 5,
Trebnje, pod vložno št. 1/00351/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5304105
Sedež: Trebnje, Vegova 5
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Logar Ciril, Trebnje, Ve-

gova 5, vstopil 5. 8. 1990, vložil 1,200.000
SIT, in Bartolj Darko, Trebnje, Levstikova
14, vstopil 6. 12. 1989, vložil 300.200 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-33680

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01716 z dne 22. 3. 1995
pri subjektu vpisa KNIPPING, proizvod-
no, storitveno in trgovsko podjetje, Stopi-
če, d.o.o., sedež: Plemberk 11, Stopiče,
pod vložno št. 1/01230/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5413150
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Može Jože ml. in Može

Jože, st., oba iz Stopič, Plemberk 11, vsto-
pila 16. 8. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-34796

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00005 z dne 26. 2. 1996
pri  subjektu  vpisa  GORJANCI  –  SER-
VISNA DEJAVNOST, servisiranje tovor-
nih in osebnih vozil ter avtobusov, d.o.o.,
sedež: Vavta vas 36, Straža, pod vložno št.
1/03639/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, uskladitev dejavnosti, spremem-
bo družbenika in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5828252
Ustanovitelji: Darovec Ivan, Straža, Vav-

ta vas 36, Kapš Jože, Dolenjske Toplice,
Maksa Henigmana 13, Košak Mirjana, Oto-
čec, Jelše 10, Miklič Franc, Dvor, Mačko-
vec bb, Mirtič Marjan, Dvor, Sadinja vas 8,
Mirtič Vinko, Dvor, Sadinja vas 11b, Ok-
leščen Zdenko, Straža, Prapreče 7, Papež
Silvester, Hinje, Lopata 25, Turk Franc, Hi-

nje, Visejec 20, in Vidmar Slavko, Dvor,
Sadinja vas 33, ki so vložili po 90.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, ki je vložil 300.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5/IV, in Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, ki sta vložila po
150.000 SIT – vstopili 23. 11. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; GORJANCI, med-
narodno podjetje za prevoz blaga in potni-
kov, d.o.o., Straža, izstopilo 23. 11. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Balaževič Franjo, Novo mesto, Seid-
lova ul. 64, imenovan 26. 1. 1996, zastopa
družbo kot v.d. direktorja; zastopnik Murn
Franc, razrešen 26. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7430 Tehnični
preizkusi in analize.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije R Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00504/01671 – 1966/BJ z dne 9. 1. 1996.

Rg-34810

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01848 z dne 24. 3. 1995
pri subjektu vpisa SEMCOM, podjetje za
proizvodnjo, marketing in consulting,
d.o.o., Semič, sedež: Semič 4a, Semič, pod
vložno št. 1/02539/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5624070
Osnovni kapital: 1,632.600 SIT
Ustanovitelj: Lipar Jože, Semič 4a, vstop

4. 5. 1992, vložek 1,632.600 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-35225

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01116 z dne 21. 3. 1995
pri subjektu vpisa NOVAK SISTEMI, tr-
govina, gostinstvo, turizem, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Lebanova 37, Novo mesto,
pod vložno št. 1/03153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5771684
Osnovni kapital: 1,780.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Vinko in Novak

Uroš, oba iz Novega mesta, Lebanova 37,
vstopila 19. 3. 1993, vložila po 890.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1995: 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-

mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih 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; 6110 Pomorski promet;
6220 Izredni zračni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti.

Rg-35270

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01378 z dne 15. 2. 1995
pri subjektu vpisa KOPRA, konstruiranje,
projektiranje in avtomatizacija, Črno-
melj, d.o.o., sedež: Heroja Mihelčiča 7,
Črnomelj, pod vložno št. 1/01099/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in
skrajšane firme ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5683513
Firma: KOPRA – BLAŽIČ & Co, kon-

struiranje, projektiranje in avtomatiza-
cija, d.n.o.

Skrajšana firma: KOPRA – BLAŽIČ &
Co, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Blažič Nada in Blažič
Ivan, oba iz Črnomlja, Heroja Mihelčiča 7,
vstopila 25. 6. 1990, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Rg-35276

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01875 z dne 24. 4. 1995
pri  subjektu  vpisa  HIŠA  SLOVENSKE
EKONOMIJE, podjetje za finančni inže-
niring, marketing in svetovanje, d.o.o., Se-
mič, sedež: Semič 4a, Semič, pod vložno
št. 1/02597/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5645166
Osnovni kapital: 1,664.200 SIT
Ustanovitelja: Fauso Feliks Brandalise,

vložil 80.000 SIT, in Lipar Jože, vložil
1,584.200 SIT, oba iz Semiča 4a, vstopila
15. 8. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-35284

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00034 z dne 11. 3. 1996
pri subjektu vpisa SELIMPEX, Proizvod-
nja in trgovina, Vinica, d.o.o., sedež: Bal-
kovci 5, Vinica, pod vložno št. 1/02950/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo – uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5732425
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1996: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1585 Proizvodnja testenin; 19 Pro-
izvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov,
razen oblačil; 20 Obdelava in predelava le-
sa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, sla-
me in protja, razen pohištva; 222 Drugo
tiskarstvo; 28 Proizvodnja kovinskih izdel-
kov, razen strojev in naprav; 36 Proizvod-
nja pohištva; druge predelovalne dejavno-
sti; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 50 Prodaja,
vzdrževanje in popravila motornih vozil; tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51
Posredništvo in trgovina na debelo, razen z
motornimi vozili; 52 Trgovina na drobno,
razen z motornimi vozili; popravila izdel-
kov široke porabe; 602 Drug kopenski pro-
met; 63 Pomožne prometne dejavnosti; sto-
ritve potovalnih in turističnih organizacij;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 723 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-35286

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00032 z dne 28. 2. 1996
pod št. vložka 1/03846/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5931312
Firma: DAJK, proizvodnja in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: Metlika, Kolodvorska cesta n. h.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jankovič Jože, Metlika,

Gubčeva 26, Klobučar Alojzij, Uršna sela,
Vaška c. št. 72, in SAN 21, Proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Novo mesto, Mušičeva 8, vsto-
pili 29. 1. 1996, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klobučar Alojzij, imenovan 19. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike; 454 Zaključna gradbe-
na dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 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; 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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 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; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo je bila sklenjena dne 29. 1.
1996.

Rg-35292

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02784 z dne 18. 3. 1996
pri subjektu vpisa KOBE, marketing, tr-
govina, turizem in gostinstvo, d.o.o., Stari
trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 33, sedež:
Stari trg ob Kolpi 33, Stari trg ob Kolpi,
pod vložno št. 1/01086/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5397782
Osnovni kapital: 5,698.000 SIT
Ustanovitelj: Kobe Marko, Stari trg pri

Kolpi 33, vstop 26. 6. 1990, vložek
5,698.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35301

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02588 z dne 20. 3. 1996
pri subjektu vpisa GEKA, gradbeništvo,
elektrotehnika in storitve, d.o.o., Novo
mesto,  sedež:  Danila  Bučarja  11,  Novo
mesto pod vložno št. 1/03237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5765927
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanoviteljica: Radakovič Mojca, No-
vo mesto, Danila Bučarja 11, vstop 16. 4.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-36413

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01871 z dne 13. 3. 1995
pri subjektu vpisa METEOR, proizvodnja,
trgovina in zastopanje tujih firm, Novo
mesto, d.o.o., sedež: Mestne njive 8, Novo
mesto, pod vložno št. 1/03014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5853052
Osnovni kapital: 1,529.120 SIT
Ustanovitelji: Jereb Jože, Novo mesto,

Mestne njive 8, vložil 841.016 SIT, Jereb
Tatjana, Novo mesto, Mestne njive 8, vloži-
la 382.280 SIT, in Henigman Žarko, Do-
lenjske Toplice, Na Griču 18, vložil 305.824
SIT – vstopili 14. 1. 1993, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-36421

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02452 z dne 21. 3. 1996
pri subjektu vpisa SIESTA, trgovina, turi-
zem, storitve, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Ljubljanska cesta 27, Novo mesto, pod
vložno št. 1/03600/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, zastop-
nika in družbenika zaradi odsvojitve vlož-
ka, uskladitev in razširitev dejavnosti, po-
večanje kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5835992
Firma: RDEČI PILOT, trgovina in sto-

ritve, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: RDEČI PILOT, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Stojanovič Borštnar Sašo

in Levičar Tomaž, izstopila 28. 12. 1994;
Milojevič Samo, Novo mesto, Šegova ulica
12, vstopil 28. 12. 1994, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stojanovič Borštnar Sašo in družbe-
nik Levičar Tomaž, razrešena 28. 12. 1994;
direktor Milojevič Samo, imenovan 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1996: 51 Po-
sredništvo in trgovina na debelo, razen z
motornimi vozili; 5111 Posredništvo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-

delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5162
Trgovina na debelo z gradbenim materia-
lom; 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; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 52 Trgovina na drobno, ra-
zen z motornimi vozili; popravila izdelkov
široke porabe; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52473 Dejavnost papirnic;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55 Gostinstvo; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring).

Rg-36422

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00437 z dne 19. 3. 1996
pri subjektu vpisa FEST, d.o.o., podjetje
za trgovino, razvoj, svetovanje in finanč-
ni inženiring, sedež: Cesta oktobrskih
žrtev  2a,  Šentjernej,  pod  vložno  št.
1/03682/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in družbenikov,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
zastopnika ter spremembo – uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5845912
Sedež: Šentjernej, Trubarjeva 7
Osnovni kapital. 1,750.000 SIT
Ustanovitelji: Kodrič Darko, Kranjc Jo-

že in Močnik Stanislav, izstopili 28. 11.
1995; Rostohar Stanislav, Brežice, Prežiho-
va 12, Rostohar Mihajlo, Krško, Gubčeva 9,
Piletič Zlata, Novo mesto Smrečnikova 24,
in Fink Jože, Straža, Resa 9, vstopili 28. 11.
1995, vložili po 250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Močnik Stanislav, razrešen 28. 11.
1995; direktor Rostohar Stanislav, imeno-
van 28. 11. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Pogodba o odsvojitvi poslovnih deležev
je bila sklenjena dne 6. 12. 1995.

Rg-36426

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00391 z dne 22. 3. 1996
pri subjektu vpisa PRIMAN, trgovsko in
proizvodno podjetje, Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Gor. Kamence 6, Novo mesto, pod
vložno št. 1/01937/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, družbenikov in zastopni-
kov, povečanje osnovnega kapitala in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5564336
Firma: PRIMAN, Trgovsko in proiz-

vodno podjetje, Otočec, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMAN, d.o.o., Oto-

čec
Sedež: Otočec, Dobrava 4
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Primc Stane in Primc Mar-

jeta, izstopila 20. 5. 1995; Sternad Dragica
– Kragelj, Otočec, Dobrova 4, vstopila 20.
5. 1995, vložila 1,508.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kragelj Dušan, Otočec, Dobrava 4,
imenovan 20. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Primc Stane in družbeni-
ca Primc Marjeta, izstopila 20. 5. 1995.

Rg-36428

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00078 z dne 25. 3. 1996
pri subjektu vpisa TOPOS, Tržne analize,
oblikovanje, projektiranje, okoljevarstve-
ne študije, svetovanje, Dolenjske Toplice,
d.o.o., sedež: Rogaška 16, Dolenjske To-
plice, pod vložno št. 1/02408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5664241
Ustanovitelji: Granda Dušan, Dolenjske

Toplice, Roška 15, vstopil 11. 2. 1992, vlo-
žil 653.846 SIT, ter Jankovič Liljana, Novo
mesto, Cankarjeva 23, in Bajec Viktorija,
Novo mesto, Petelinjek 21, vstopili 15. 10.
1992, vložili po 423.077 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Perko Mateja, izstopi-
la 9. 2. 1996.
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Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizidelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-37002

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00321 z dne 11. 4. 1996
pri subjektu vpisa INTEGRAL, promet,
turizem in delavnice, Črnomelj, d.o.o., se-
dež: Belokranjska cesta 22, Črnomelj, pod
vložno št. 1/01581/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, spremembo organi-
zacijske oblike in ustanoviteljev, uskladitev
dejavnosti in nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5455111
Firma: INTEGRAL, Promet, turizem

in delavnica, d.d., Črnomelj
Skrajšana firma: INTEGRAL, d.d., Čr-

nomelj
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 65,770.000 SIT
Ustanovitelji: PIP INTEGRAL, d.o.o.,

Banovec Franc, Bunjevec Nikola, Cvejič
Stanko, Črnič Alojz, Dormiš Vasilij, Gra-
hek Branko, Gršič Jože, Horvat Janez, Hoz-
ner Alenka, Kambič Viljem, Kapš Jože,
Ksaunič Janko, Korošec Ferdinand, Kobe-
tič Jurij, Krštinc Ljudmila, Kuzma Ciril,
Lorkovič Zdravko, Miketi Jože, Matotek
Marjan, Malarič Martina, Matkovič Alojz,
Marušič Verica, Plut Jožef, Plut Martin, Pe-
šelj Gregor, Puhek Vinko, Špehar Ivan, Špe-
har Jurij, Šuklje Zvonko, Težak Janez, Ver-
banec Mojca, Vujaškovič Miljenko, Vukče-
vič Nenad, Zalokar Cvetka in Žalec Anton,
izstopili 9. 5. 1995; Sklad R Slovenije za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
30,570.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 6,577.000 SIT,

Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 6,577.00 SIT, Draginc
Jože in ostali udeleženci notranjega odkupa
delnic iz seznama, ki je priložen statutu del-
niške družbe, vložili 8,892.000 SIT, in Dra-
ginc Jože in ostali udeleženci interne razde-
litve delnic iz seznama, ki je priložen statu-
tu delniške družbe, vložili 13,154.000 SIT –
vstopili 9. 5. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dra-
ginc Jože, Črnomelj, Pod gozdom 23, razre-
šen 9. 5. 1995 kot v.d. direktorja in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Župan Jože, Vu-
jasković Miljenko, Žalec Anton, Guštin Eri-
ka in Matkovič Alojz, vstopili 9. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 11. 4. 1996: 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; Tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije R Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00334/00110-1995/BJ z dne 11. 9. 1995.

Rg-37004

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00100 z dne 11. 4. 1996
pri subjektu vpisa ŠTEFANIČ & CO, Sto-
ritve in trgovina, d.n.o., sedež: Vinica 72,
Vinica, pod vložno št. 1/03837/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5920205
Dejavnost, vpisana 11. 4. 1996: 451 Pri-

pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev.

Rg-37023

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00094 z dne 5. 4. 1996

pri subjektu vpisa PK, Trgovina in gostin-
stvo, d.o.o., sedež: Rozmanova 6, Novo
mesto, pod vložno št. 1/03824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in spremembo pooblastil zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5922330
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kriz-

manić Mario, Ljubljana, Klemenova ul. 75,
razrešen 16. 9. 1995 kot direktor in imeno-
van za prokurista, in direktor Krasnić Ljuz,
Velika Gorica, R Hrvaška, Ilovnjak 9, ime-
novan 15. 9. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-37483

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01990 z dne 16. 5. 1995
pri subjektu vpisa SON – izdelava strojev,
orodij  in  naprav,  d.o.o.,  Vinica,  sedež:
Hrast pri Vinici št. 39, Vinica, pod vložno
št. 1/00863/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5356482
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Panjan Jože, Črnomelj, Ul.

21. oktobra 17a, vložil 1,470.000 SIT, in
Panjan Gregor, Ljubljana, Plešičeva ul. 35,
vložil 30.000 SIT – vstopila 5. 3. 1990, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-37485

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02592 z dne 15. 4. 1996
pri subjektu vpisa MAGENTA, Grafika,
tisk in marketing, d.o.o., Novo mesto, se-
dež: Velika Cikava 22, Novo mesto, pod
vložno št. 1/02257/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5821991
Sedež: Novo mesto, Podbevškova 4
Osnovni kapital: 2,808.000 SIT
Ustanovitelj: Les Drago, Novo mesto,

Smrečnikova 32, vstop 2. 12. 1993, vložek
2,808.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 012 Ži-
vinoreja; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo
in z njim povezane storitve; 223 Razmnože-
vanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
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izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
926 Športna dejavnost; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-37495

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00014 z dne 19. 4. 1996
pod št. vložka 1/03875/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5929474
Firma: TIVETA, Veterinarske storitve

in trgovina, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: TIVETA, d.o.o., Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Belokranjska ce-

sta 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: ZAVAROVALNICA

TILIA, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 5,
vložila 150.000 SIT, TIPOS, d.d., Novo me-
sto, Zupančičevo sprehajališče 2, vložil
1,050.000 SIT, Colarič Franc, Novo mesto,
Marjana Kozine 22, Stojanovski Slavejko,
Novo mesto, Cesarjeva 60, Škufca Stani-
slav, Novo mesto, Velika Bučna vas 37,
Kastelic Stanislav, Novo mesto, Smrečni-
kova 30, Vardjan Jože, Dragatuš, Veliki Ne-
rajec 18a, in Fir Silvo, Novo mesto, Ivana
Roba 64, vložili po 50.000 SIT – vstopili
28. 12. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Colarič Franc, imenovan 28. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 0121 Re-
ja govedi; 0123 Reja prašičev; 0125 Reja
drugih živali; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8520 Veterinarstvo.

Pogodba o ustanovitvi d.o.o. je bila skle-
njena dne 28. 12. 1995.

Rg-38063

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00102 z dne 14. 4. 1996
pri  subjektu  vpisa  GORJANCI  –  SER-
VISNA DEJAVNOST, servisiranje tovor-
nih in osebnih vozil ter avtobusov, d.o.o.,
sedež: Vavta vas 36, Straža, pod vložno št.
1/03639/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo – razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5828252
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 50103

Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi

stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.

Rg-38064

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00114 z dne 23. 4. 1996
pri subjektu vpisa MATJAŠIČ, Realitetna
pisarna, k.d., sedež: Maistrova 15, Novo
mesto, pod vložno št. 1/03777/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika s temile podatki:

Matična št.: 5907608
Ustanovitelja: komanditist, izstopil 30. 4.

1996; komanditist, vstopil 30. 4. 1996.

Rg-38070

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00121 z dne 25. 4. 1996
pri subjektu vpisa STELEM, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in promet,
sedež:  Grajski  trg  15,  Žužemberk,  pod
vložno št. 1/03857/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5733723
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 3001

Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3152 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov.

Rg-38072

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02573 z dne 26. 4. 1996
pri subjektu vpisa LIPA, diskont in proda-
ja na drobno, p.o., sedež: Dragatuš 9, Dra-
gatuš, pod vložno št. 1/00458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz p.o. v d.o.o., spremembo firme in dejav-
nosti, povečanje osnovnega kapitala in spre-
membo družbenikov in naziva zastopnika
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5310857
Firma: LIPA, trgovsko podjetje, Dra-

gatuš, d.o.o.
Skrajšana firma: LIPA, Dragatuš, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 4,391.000 SIT
Ustanovitelja: Toman Tatjana, vstopila

21. 12. 1989, in Toman Vilibald, vstopil 20.
12. 1994, oba iz Dragatuša 12b, vložila po
2,195.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: To-
man Tatjana, razrešena 20. 12. 1994 kot

direktorica in imenovana za družbenico, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja, Toman Vilibald, razrešen 20.
12. 1994 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi, trgovina v tranzitu
in kataloška prodaja; specializirane finanč-
ne organizacije (menjalnice); turistično po-
sredovanje; gostinstvo; neomenjene stori-
tve na področju prometa; ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve; knjigovod-
ske storitve; izdelava živilskih proizvodov;
osebne storitve in storitve gospodinjstvom;
rent-a-car; leasing avtomobilov, strojev, be-
le tehnike, avdio in video naprav in ostalih
naprav; videoteka; uvoz in izvoz živilskih
in neživilskih proizvodov.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; trgovina v tranzitu in
kataloška prodaja; specializirane finančne
organizacije (menjalnice); turistično posre-
dovanje; gostinstvo; neomenjene storitve na
področju prometa; ekonomske, organizacij-
ske in tehnološke storitve; knjigovodske sto-
ritve; izdelava živilskih proizvodov; osebne
storitve in storitve gospodinjstvom; rent-a-
car; leasing avtomobilov, strojev, bele teh-
nike, avdio in video naprav in ostalih na-
prav; videoteka; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov.

Rg-38078

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00120 z dne 25. 4. 1996
pri subjektu vpisa ADRIA MOBIL, Pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., No-
vo mesto, sedež: Skalickega 1, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/01671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5710324
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jaklitsch Ivan, razrešen 1. 3. 1996;
direktor Plesničar Danilo, Koper, Benčiče-
va ulica 11, imenovan 1. 3. 1996, ima vsa
pooblastila v skladu z aktom o ustanovitvi
družbe, vendar pa je dolžan predhodno pri-
dobiti pisno soglasje ustanovitelja družbe
za zastopanje družbe pri sklepanju nasled-
njih pravnih poslov: sklepanje, odpoved ali
spreminjanje kakršnekoli pogodbe ali izva-
janje pravnih poslov izven okvira rednega
in običajnega teka poslovanja družbe; naje-
manje kreditov ali posojil, katerih vrednost
glavnice presega znesek tolarske protivred-
nosti 100.000 DEM; dajanje posojil drugim
fizičnim ali pravnim osebam ter odobrava-
nje komercialnih ali blagovnih kreditov, ka-
terih vrednost presega tolarsko protivred-
nost 100.000 DEM; najemanje ali dajanje
garancij, poroštev, hipotek in drugih oblik
zavarovanj, ki presegajo tolarsko protivred-
nost 100.000 DEM; prodaja, dajanje ali
prevzem v zakup sredstev, ki po svoji vred-
nosti presegajo znesek tolarske protivred-
nosti 100.000 DEM; investicije, ki po svoji
vrednosti presegajo znesek tolarske proti-
vrednosti 100.000 DEM; ustanavljanje družb
– hčera, predstavništev ali poslovnih enot
družbe; nakup deleža/delnic drugih družb;
prodaja deleža/delnic družb – hčera.
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Rg-38389

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02567 z dne 9. 5. 1996
pri subjektu vpisa GRAD, izvajalsko in sto-
ritveno podjetje, Novo mesto, d.o.o., se-
dež: Marjana Kozine 35, Novo mesto, pod
vložno št. 1/00372/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5306302
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrič Andrej, Novo me-

sto, Marjana Kozine 35, vstop 15. 6. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost podjetja: gradbeni inženiring
kot organizacija in posredovanje pri gradnji
kompletnih gradbenih objektov z izvajanjem
gradbenega nadzora; izvajanje vseh vrst
gradbenih del, od tega gradnja, rekonstruk-
cija, adaptacija in popravila gospodarskih,
stanovanjskih in drugih stavb; gradnja, re-
konstrukcija in popravila cest, parkirišč, tr-
gov in poti, mostov, nadvozov in drugih
prometnih objektov na javnih cestah; grad-
nja hidrogradbenih objektov, od tega grad-
nja, rekonstrukcija in popravila bazenov in
cevovodov, zavarovanje zunanjega vodovo-
da in kanalizacije in drugih hidrogradbenih
objektov; gradnja, rekonstrukcija in popra-
vila gradbenih objektov elektroenergetskih
prenosov, telefonskih in telegrafskih zvez,
plinovodov in parovodov; inštalacijska in
zaključna dela v gradbeništvu, kot so fasa-
derska, teracerska, parketarska, sadrarska in
izolaterska dela, oblaganje podov in stop-
nišč z raznimi materiali, steklarska, kerami-
čarska in druga dela stavbne obrti; druge
neomenjene storitve, kot so administrativne
zadeve v sklopu navedene dejavnosti; ko-
mercialni posli v funkciji prometa blaga in
storitev, kot sta trgovsko zastopanje in po-
sredništvo; turistične agencije; organizira-
nje in posredovanje pri organiziranju poto-
vanj, izletov ter drugih turističnih aranžma-
jev ter študijskih potovanj in seminarjev.

Rg-38393

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00137 z dne 13. 5. 1996
pod št. vložka 1/03823/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev namerava-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5925223
Firma: ARSED, Podjetje za proizvod-

njo in trženje kovinske opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: ARSED, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Kandijska c. 60
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: COMPAGNIE EURO-

PEENE DE SIEGES POUR AUTOMO-
BILES (CESA), delniška družba po franco-
skem pravu, BP 234, Levallois-Perret, 35
rue Paul Vaillant Couturier, in Tovarna po-
sebnih vozil Novo mesto, d.d., Novo mesto,
Kandijska c. 60, vstopila 9. 5. 1996, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črtalič Viljem, Novo mesto, Ulica
Ivana Roba 24, imenovan 9. 5. 1996, v ime-

nu družbe lahko sklepa pogodbe in opravlja
druga pravna opravila v mejah pooblastil, ki
jih določi skupščina družbenikov s sklepom.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila.

Družbena pogodba o ustanovitvi d.o.o. z
dne 9. 5. 1996.

Rg-38394

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00140 z dne 14. 5. 1996
pod št. vložka 1/03879/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev namerava-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5943981
Firma: T-MEDIA, d.o.o., podjetje za

večpredstavne rešitve
Skrajšana firma: T-MEDIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Šegova 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mesojedec Uroš, Novo

mesto Šegova 21, Gole Rupert, Šentrupert,
Mali Cirnik pri Šentjanžu 11a, in Malenšek
Miroslav, Otočec ob Krki, Trška gora 58a,
vstopili 8. 5. 1996, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malenšek Miroslav, imenovan 8. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računališko opremo; 72 Obdelava podatkov,
podatkovne baze in s tem povezane dejav-
nosti; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Družbena pogodba o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 8. 5. 1996.

Rg-38400

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02150 z dne 7. 5. 1996
pri subjektu vpisa TPV PODVOZJA, Pro-
izvodnja podvozij, d.o.o., Suhor, sedež:
Bereča  vas  1,  Suhor,  pod  vložno  št.
1/02183/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, uskladitev dejav-
nosti, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5583691
Firma: TPV SUHOR, Proizvodnja vo-

zil in delov, d.o.o.
Skrajšana firma: TPV SUHOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 117,104.000 SIT
Ustanoviteljica: Tovarna posebnih vozil

Novo mesto, d.d., Novo mesto, Zagrebška
c. 60, vstop 30. 1. 1992, vložek 117,104.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1996: 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-

lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije.

Rg-38404

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02030 z dne 7. 5. 1996
pri subjektu vpisa LUZAR, trgovina z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi, d.o.o.,
Škocjan, sedež: Dobruška vas 45, Škoc-
jan, pod vložno št. 1/03420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5796407
Osnovni kapital: 1,545.339 SIT
Ustanovitelj: Luzar Alojzij, Škocjan,

Dolnja Stara vas 47, vstop 10. 6. 1993, vlo-
žek 1,545.339 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-38407

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00022 z dne 9. 5. 1996
pod št. vložka 1/03884/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5929644
Firma: ELTAS, proizvodnja membran-

skih tipkovnic, d.o.o., Šentjernej, Trubar-
jeva 7

Skrajšana firma: ELTAS, d.o.o., Šent-
jernej

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentjernej, Trubarjeva 7
Osnovni kapital: 5,965.970 SIT
Ustanovitelja: Fifnja Bojan, Šentjernej,

Kotarjeva 2, vložil 3,043.970 SIT, in
HIPOT, Tovarna elektronskih elementov in
opreme, d.o.o., Šentjernej, Trubarjeva 7,
vložil 2,922.000 SIT – vstopila 8. 1. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fifnja Bojan, imenovan 8. 1. 1996,
zastopa družbo z omejitvijo, da posle glede
razpolaganja z nepremičninami in njihovim
delom ali o obremenitvi nepremičnin in pre-
mičnin, prevzemanju jamstev ter druge po
naravi podobne posle ter investicijska vla-
ganja izven okvirov poslovnega načrta lah-
ko sklene le na podlagi predhodnega so-
glasja skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 1996: 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opre-
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me; 511 Posredništvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo je bila sklenjena dne 8. 1.
1996.

Rg-38820

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00103 z dne 17. 5. 1996
pri subjektu vpisa PTZ, proizvodnja, trgo-
vina, zastopanje, d.o.o., sedež: Belokranj-
ska 26, Novo mesto, pod vložno št.
1/03669/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo omejitve pooblastil za-
stopnikov in uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5845831
Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-

beniki Dular Janez, Dolenjske Toplice, Na
Griču 19, Rebernik Karel, Novo mesto, Dr-
ska 7, in Mervar Sandi, Straža, Novomeška
c. 73, ki od 26. 3. 1996 kot poslovodje za-
stopajo družbo brez omejitev, vendar vedno
najmanj dva poslovodja skupaj.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 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; 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; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 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; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2852 Proizvodnja drugega orodja; 2863

Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transprotnih na-
prav; 2933 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in elektron-
skih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih
in televizijskih oddajnikov, telefonskih in
telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalih, navigacijskih in dru-
gih inštrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 3350
Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalo
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-

drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
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,
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tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgo-
vina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila.

Rg-38822

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00314 z dne 21. 5. 1996
pri subjektu vpisa PAM, svetovanje in in-
ženiring, d.o.o., Novo mesto, sedež: Res-
ljeva 1a, Novo mesto, pod vložno št.
1/03362/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5789575
Firma: PAM, Gradbeno obrtniški in-

ženiring, Novo mesto, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Mušičeva 15
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 2512

Obnavljanje in protektiranje gum za vozi-
la; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi

in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5122 Tr-
govina 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 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi 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,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in 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
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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; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering), 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;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-39556

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00142 z dne 23. 5. 1996
pri subjektu vpisa SREDNJA TEHNIŠKA
IN ZDRAVSTVENA ŠOLA NOVO ME-
STO, sedež: Šegova ulica 112, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/00267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšano firmo, preoblikovanje v javni
vzgojno-izobraževalni zavod in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5258782
Firma: ŠOLSKI CENTER NOVO ME-

STO
Skrajšana firma: ŠC NOVO MESTO
Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 205 Prio-

zvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 28520
Splošna mehanična dela; 3620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motorna vozil; 6024
Cestni tovorni promet; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7302 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 8022 Srednješolsko tehniško in
poklicno in strokovno izobraževanje; 8030
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje;
visokošolsko izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

S sklepom Vlade Republike Slovenije št.
620-03/96-9/2-8 z dne 28. 3. 1996 o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Šolski center Novo mesto postane ta
pravni naslednik Srednje tehniške in
zdravstvene šole Novo mesto, vpisan na reg.
vl. št. 1/267/00 Okrožnega sodišča v No-
vem mestu.

Rg-39558

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00155 z dne 23. 5. 1996
pri subjektu vpisa ARSED, Podjetje za pro-
izvodnjo in trženje kovinske opreme,
d.o.o., sedež: Kandijska c. 60, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/03823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5925223
Osnovni kapital: 50,500.000 SIT
Ustanovitelji: COMPAGNIE EURO-

PEENE DE SIEGES POUR AUTOMOBILES
(CESA), delniška družba po francoskem pra-
vu, BP 234, Levallois-Perret, 35 rue Paul Val-
lant Couturier, in Tovarna posebnih vozil No-
vo mesto, d.d., Novo mesto, Kandijska c. 60,
vstopili 9. 5. 1996, vložili po 25,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1996.

Rg-40259

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00164 z dne 20. 6. 1996
pri subjektu vpisa MEDICINA – DEN-
TAL – KASTELIC, proizvodnja, servi-
siranje in posredovanje medicinskih apa-
ratov in pripomočkov za zobozdravstve-
ne in druge usluge, Trebnje, d.o.o., se-
dež: Ulica heroja Slaka 3, Trebnje, pod
vložno št. 1/01351/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža, uskladitev dejavnosti z uredbo o uved-
bi in uporabi standardne klasifikacije de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 4523155
Firma: MEDICINA – DENTAL – KA-

STELIC, prodaja, servis in druge zoboz-
dravstvene usluge, d.o.o.

Sedež: Trebnje, Gubčeva c. 27
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 3310

Proizvodnja medicinske in kirurške opre-
me in ortopedskih pripomočkov; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.
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PREDPISI O DELOVNIH
RAZMERJIH, PLAČAH,

ZAPOSLOVANJU IN
ZAVAROVANJU ZA PRIMER

BREZPOSELNOSTI
(četrta spremenjena in dopolnjena izdaja)

Od 18. januarja 1997 dalje ureja porodniški dopust nov pravilnik o izvajanju

dopusta za nego in varstvo otroka, ki ga morajo poznati vsi delodajalci in vse

matere, ki so ali bodo na porodniškem dopustu. To pa je samo ena od novosti

v novi izdaji Zbirke predpisov o delovnih razmerjih in zaposlovanju.

V knjigi so poleg veljavnih zakonov o delovnih razmerjih objavljeni tudi:

– poglavje o plačah iz socialnega sporazuma za leto 1996 in zakon o njego-

vem izvajanju,

– splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo in njene razlage,

– prečiščeno besedilo zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih

organih in v organih lokalnih skupnosti,

– zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,

– novi pravilniki o izvajanju ukrepov in programov aktivne politike zapo-

slovanja, o štipendiranju itd.

Cena: 2100 SIT (10399)
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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)

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.


