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Sodni register
CELJE
Rg-30905
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01270 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ROZAbit, Podjetje za računalniške storitve, d.o.o., Celje, Milčinskega 12, sedež: Milčinskega 12, Celje,
pod št. vložka 1/02578/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5481015
Firma: ROZABIT, računalniški inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ROZABIT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Rozman Franc, Celje, Milčinskega 12, vstop 1. 10. 1990, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejvnosti povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7240 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-33555
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04354 z dne 29. 1. 1996 pod št.
vložka 1/02862/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5500648
Firma: MVV, podjetje za gradnjo in
eksploatacijo objektov, d.o.o., Šaleška 2/a,
Velenje
Skrajšana firma: MVV, d.o.o., Šaleška
2/a, Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Velenje, Šaleška 2/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4354/94 z dne 11. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe je prevzel družbenik Miklič Jože,
Šaleška 2/a, Velenje.
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Rg-34868
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01727 z dne 19. 12. 1995
pri subjektu vpisa VOJKO, trgovina in posredništvo, d.o.o., Šentjur, sedež: Tončke Čečeve 3, Šentjur, pod vložno št.
1/05895/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki ter spremembo zastopnika in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5801460
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zalokar Vojko, Šentjur,
Tončke Čečeve 3, vstop 16. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Lončar Karmen, Celje, Na otoku 2,
imenovana 23. 4. 1994.
Dejavnost se razširi na: inštalacijska in
zaključna dela v gradbeništvu; izdelava in
popravilo tekstilnih izdelkov; proizvodnja in
popravilo lesenih izdelkov; izdelovanje različnih kovinskih izdelkov za gospodinjstva
in osebno uporabo, storitve kovinskopredelovalne obrti; gradbeni in projektantski inženiring; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; računovodske in knjigovodske storitve; predelava plastičnih mas.
Dejavnost odslej glasi: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh strok; zastopniške, posredniške in komisijske storitve v prometu blaga in storitev; prevoz blaga in potnikov v
cestnem prometu; gostinske storitve; turistična dejavnost; servis, vzdrževanje in popravilo motornih vozil; izposoja vozil, dajanje v zakup - leasing; inštalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; izdelava in popravilo tekstilnih izdelkov; proizvodnja in
popravilo lesenih izdelkov; izdelovanje različnih kovinskih izdelkov za gospodinjstva
in osebno uporabo, storitve kovinskopredelovalne obrti; gradbeni in projektantski inženiring; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; računovodske in knjigovodske storitve, predelava plastičnih mas.
Rg-37446
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01568 z dne 12. 2. 1996 pod
vložno št. 1/02117/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: PERFOL, podjetje za proizvodnjo plastičnih izdelkov in trgovino, d.o.o.,
Kajuhova ulica 9, Celje
Skrajšana firma: PERFOL, d.o.o., Kajuhova ulica 9, Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Kajuhova ul. 9
Osnovni kapital: 3.100 SIT
Sklep družbenice z dne 22. 4. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1568/94 z dne 23. 5. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Leto VII

Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela družbenica
Šafar Jožefa, Kajuhova 9, Celje.
Rg-37465
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02363 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu vpisa CODE, proizvodno in trgovsko podjetje, Jamova 2/b, Celje, d.o.o.,
sedež: Jamova 2/b, Celje, pod vložno št.
1/03717/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, zastopnika ter družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža in povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5580773
Firma: CO. ANDRAŽ, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Cesta na
Dobrovo 24
Skrajšana firma: CO. ANDRAŽ, d.o.o.,
Celje
Sedež: Celje, Cesta na Dobrovo 24
Osnovni kapital: 3,688.000 SIT
Ustanovitelja: Špat Andrej, Celje, Jamova 2/b, vstop 11. 2. 1992, vložek 1,850.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špat Nataša, Celje, Cesta na Dobrovo 24, vstop 17. 6.
1994, vložek 1,838.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Špat Nataša, imenovana 17. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot namestnica poslovodje.
Rg-37466
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00519 z dne 30. 1. 1996 pri subjektu vpisa CO. ANDRAŽ, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Cesta na
Dobrovo 24, sedež: Cesta na Dobrovo 24,
Celje, pod vložno št. 1/03717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5580773
Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
4543 Oblaganje tal in sten; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
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pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5163 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne dejavnosti.

jektu vpisa Kmetijska zadruga Šmarje,
kmetijstvo, trgovina in gostinstvo, z.o.o.,
Šmarje pri Jelšah 154, sedež: Šmarje pri
Jelšah 154, Šmarje pri Jelšah, pod vložno
št. 2/03059/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5186269
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Počivalšek Zdravko, razrešen 29. 6.
1994; direktorica Potočnik Emilija, Šmarje
pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah 176, imenovana 29. 6. 1994 , zastopa družbo brez omejitev, razen pri sklepanju pogodb o nakupu in
prodaji osnovnih sredstev, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju upravnega odbora.

Gomilsko, Trnava 5a, vstop 28. 12. 1995,
vložek 10,460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga Vransko, z.o.o.,
Vransko, Vransko 59, vstop 28. 12. 1995,
vložek 11,340.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga Šmarje pri jelšah, z.o.o., Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri
Jelšah 154, vstop 28. 12. 1995, vložek
31,590.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga Tabor, z.o.o., Tabor,
Tabor 18a, vstop 28. 12. 1995, vložek
11,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga Celje, z.o.o., Celje,
Kocbekova ul. 5, vstop 28. 12. 1995, vložek
16,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; delničarji iz naslova interne razdelitve
delnic, vstopili 28. 12. 1995, vložili
80,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; delničarji iz naslova notranjega odkupa delnic, vstopili 28. 12. 1995, vložili
84,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krivec Izidor, Frankolovo, Lindek
19, razrešen 29. 4. 1996 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Sladič Drago,
Rožanc Zvonko, Mastnak Stanislav, Kotnik
Maja, Verhovšek Mihael, Begovič Mile in
Cmok Zlatko, vsi vstopili 18. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1996: 0121
Reja govedi, 0123 Reja prašičev; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdekov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje, 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem.

Rg-40155
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03354 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu vpisa Kmetijska zadruga Šmarje,
kmetijstvo, trgovina in gostinstvo, z.o.o.,
Šmarje pri Jelšah 154, sedež: Šmarje pri
Jelšah 154, Šmarje pri Jelšah, pod vložno
št. 2/03059/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5186269
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Potočnik Emilija, razrešena 6. 7.
1994; direktor Tacer Andrej, Lesično, Gubno št. 5, imenovan 6. 7. 1994, zastopa družbo brez omejitev, razen pri sklepanju pogodb o nakupu in prodaji osnovnih sredstev, ki jih sklepa po predhodnem soglasju
upravnega odbora.
Rg-40232
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02786 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu vpisa INPOS, inženiring, gradnje,
marketing, trgovina, ZT, d.o.o., Celje,
Mariborska 1, sedež: Mariborska 1, Celje, pod vložno št. 1/00880/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe ter spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5305306
Firma: INPOS, inženiring, gradnje,
marketing, trgovina, ZT, d.o.o.
Skrajšana firma: INPOS, d.o.o., Celje,
Opekarniška 2
Sedež: Celje, Opekarniška 2
Osnovni kapital: 13,104.000 SIT
Ustanovitelja: Pfajfar Ivan, vložek
9,172.800 SIT, Pfajfer Tatjana, vložek
3,931.200 SIT, oba Celje, Pohorska 4, vstopila 6. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-40244
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03284 z dne 16. 4. 1996 pri sub-

Rg-42563
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00136 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu vpisa Celjske mesnine, p.o., Celje,
Cesta v Trnovlje 17, sedež: Cesta v Trnovlje 17, Celje, pod vložno št. 1/00529/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5150949
Firma: CELJSKE MESNINE, d.d., Celje
Skrajšana firma: CELJSKE MESNINE,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 400,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 18. 12. 1995, vložek 28,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 18. 12. 1995, vložek 14,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vstop 18. 12. 1995, vložek 14,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Kmetijska zadruga Slovenske Konjice, z.o.o., Slovenske
Konjice, Oplotniška 1, vstop 18. 12. 1995,
vložek 2,090.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica, z.o.o., Slovenska Bistrica, Titova 36,
vstop 18. 12. 1995, vložek 1,760.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga Polzela, z.o.o., Polzela, Polzela 11/a,
vstop 18. 12. 1995, vložek 16,670.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Kmetijska zadruga Gotovlje, z.o.o., Žalec, Gotovlje 71,
vstop 18. 12. 1995, vložek 19,400.000 SIT,
odgovornost. ne odgovarja, Kmetijska zadruga Petrovče, z.o.o., Petrovče, Petrovče
1, vstop 18. 12. 1995, vložek 24,030.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmetijska
zadruga Šempeter, z.o.o., Šempeter, Šempeter 12 a, vstop 28. 12. 1995, vložek
13,470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga Prebold, z.o.o., Prebold, Prebold 91, vstop 18. 12. 1995, vložek
9,310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kmetijska zadruga Braslovče, z.o.o., Braslovče, Braslovče 23, vstop 28. 12. 1995,
vložek 11,630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga Trnava, z.o.o.,

Rg-42566
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03156 z dne 22. 5. 1996 pri subjektu vpisa CVENK, trgovina, gostinstvo,
zastopanje, d.o.o., Šempeter v Savinjski
dolini 28, sedež: Šempeter v Savinjski dolini 28, Šempeter v Savinjski dolini, pod
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vložno št. 1/01948/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in novimi
vložki, spremembo pri zastopniku, spremembo firme in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5405408
Firma: CVENK, trgovina in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: CVENK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cvenk Doroteja, vstop
22. 6. 1990, in Cvenk Miran, vstop 28. 10.
1991, oba Šempeter v Savinjski dolini, Šempeter v Savinjski dolini 28, vložila po
750.000 SIT, odgovornost. ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Cvenk
Doroteja, razrešena 25. 5. 1994 kot
direktorica in imenovana za pomočnico direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
Cvenk Miran, razrešen 25. 5. 1994 kot
družbenik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi za opravljanje naslednje dejavnosti: proizvodnja gospodinjskega perila v lastni proizvodnji in v
sodelovanju s kooperanti.
Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z vsemi vrstami živilskega
in neživilskega blaga nomenklature trgovskih strok; druge gostinske storitve; zastopanje in posredovanje v prometu blaga in
storitev; komisijske storitve v blagovnem
prometu; proizvodnja gospodinjskega perila v lastni proizvodnji in v sodelovanju s
kooperanti.

Rg-42569
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03198 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PEMI, avtošola in prevozi,
d.o.o., Polzela, Breg 72/a, sedež: Breg 72/a,
Polzela, pod vložno št. 1/01539/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembo firme, zastopnika, družbenikov
in poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5364914
Firma: PEMI, avtošola in prevozi, d.o.o.
Skrajšana firma: PEMI, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,180.000 SIT
Ustanoviteljica: Pečnik Milan, izstop
20. 6. 1994; pečnik Marija, Celje, Breg 72/a,
vstop 12. 3. 1990, vložek 3,180.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pečnik Milan, razrešen 20. 6. 1994;
direktorica Pečnik Marija, imenovana 20. 6.
1994 zastopa družbo brez omejitev.

28, vstop 30. 6. 1995, vložek 1,299.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vodišek Martin, Dobje pri Planini, Slatina, vstop 30. 6.
1995, vložek 144.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gradišnik Tone, Dramlje, Razor
17, vstop 30. 6. 1995, vložek 144.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Peperko Darinka, Šentjur pri Celju, Zlateče 2, vstop 30. 6.
1995, vložek 144.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pivec Bojan, Šentjur pri Celju,
Cesta M. Zidanška 9a, vstop 30. 6. 1995,
vložek 144.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tacer Mihael, Šentjur pri Celju, Ul.
Dušana Kvedra 24, vstop 30. 6. 1995, vložek 144.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cingl Marjan, Šentjur pri Celju, Goričica 30 B, vstop 30. 6. 1996, vložek 144.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Skale
Franc, Gorica pri Slivnici, Jelce 10, vstop
30. 6. 1996, vložek 144.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ratkovica Milomir, Gorica pri Slivnici, vstop 30. 6. 1995, vložek
144.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Magdalenc Marija, Šentjur pri Celju, Cankarjeva 1, vstop 30. 6. 1995, vložek 167.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žmaher
Milan, Šentjur pri Celju, Cesta Kozjanskega odreda 16, vstop 30. 6. 1995, vložek
166.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Potočnik Marija, Šentjur pri Celju, Gajstova ul. 3, vstop 30. 6. 1995, vložek 167.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Paher Dimitrij, Šentjur pri Celju, Ul. Franja Malgaja
36, vstop 30. 6. 1995, vložek 166.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tanšek Alojz,
Šentjur pri Celju, Dobrotinška 26, vstop 30.
6. 1996, vložek 167.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Skale Darko, Gorica pri Slivnici, Jelce 9, vstop 30. 6. 1995, vložek
166.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gorjup Igor, Ponikva, Hotunje 41, vstop
30. 6. 1995, vložek 167.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cvelbar Alojz, Loka pri
Žusmu, Loka pri Žusmu 139, vstop 30. 6.
1995, vložek 191.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šolinc Jakob, Ponikva, Hotunje
28, vstop 30. 6. 1995, vložek 191.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Uzar Jožefa,
Šentjurje pri Celju, Črnoliška ul. 16, vstop
30. 6. 1995, vložek 191.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kranjc Viktor, Planina
pri Sevnici, Planinski vrh 5, vstop 30. 6.
1996, vložek 190.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pirš Vid, Lesično, Drensko rebro 29a, vstop 30. 6. 1995, vložek 191.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gradič
Adolf, Breze, Breze 7, vstop 30. 6. 1995,
vložek 190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jazbinšek Jožef, Planina pri Sevnici,
Hruševje 3, vstop 30. 6. 1995, vložek
190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Majcen Ivan, Šentjur pri Celju, Šibenik 35,
vstop 30. 6. 1995, vložek 121.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vresk Bojan, Planina pri Sevnici, Podpeč 4, vstop 30. 6.
1995, vložek 122.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1996: 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,

Rg-42567
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03170 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu vpisa IRMAN, trgovina, razvoj, optika, d.o.o., Braslovče 15, sedež: Braslovče 15, Braslovče, pod vložno št. 1/01065/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in novimi vložki ter spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5317568
Firma: IRMAN, trgovina, razvoj, optika, d.o.o.
Skrajšana firma: IRMAN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Irman Marjan, Braslovče, Braslovče 15, vstop 29. 12. 1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42568
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03223 z dne 22. 5. 1996 pri subjektu vpisa SLEMI & Co., podjetje za razvoj, inženiring, servisiranje in trgovino,
d.o.o., Puncerjeva 3, Celje, sedež: Puncerjeva 3, Celje, pod vložno št. 1/02012/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:
Matična št.: 5613035
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelja: Slemenšek Borut in Slemenšek Jakob, oba Celje, Puncerjeva 3,
vstopila 16. 1. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-42572
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02922 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu vpisa FINK, proizvodnja, trgovina
in gostinstvo, d.o.o., Slovenske Konjice,
sedež: Šolska ulica 8, Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/03168/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:
Matična št.: 5536090
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Fink Štefka, vložek
769.200 SIT in Fink Janez, vložek 738.800
SIT, oba Slovenske Konjice, Dobrava 40/a,
vstopila 23. 10. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-42574
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00024 z dne 7. 5. 1996 pri subjektu
vpisa Javno komunalno podjetje Šentjur,
p.o., Šentjur pri Celju, Leona Dobrotinška
18, sedež: Leona Dobrotinška 18, Šentjur
pri Celju, pod vložno št. 1/02509/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev, kapitala, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5466016
Firma: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠENTJUR, d.o.o., Leona Dobrotinška 18
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 17,358.000 SIT
Ustanovitelji: Oblina Šentjur, Šentjur pri
Celju, vstop 30. 6. 1995, vložek 10,866.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop 30. 6. 1995, vložek 649.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
30. 6. 1995, vložek 649.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
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napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 9000 Storitve javne higiene; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 9304 Pogrebne storitve.

daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 60240 Cestni
tovorni promet.

Rg-42575
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00171 z dne 7. 5. 1996 pri subjektu vpisa Hmezad - Sadjarstvo Mirosan,
p.o., Kasaze 95, Petrovče, sedež: Kasaze
95, Petrovče, pod vložno št. 1/00538/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
preoblikovanje družbenega podjetja v d.d.,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
ustanoviteljev, firme, zastopnikov, člane
nadzornega sveta, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5150914
Firma: Sadjarstvo Mirosan, d.d., Kasaze 95, Petrovče
Skrajšana firma: Mirosan Petrovče, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 90,070.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
18. 12. 1995, vložek 9,008.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, vstop 18. 12. 1995, vložek
9,008.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, vstop 18. 12. 1996, vložek
18,014.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; delavci na podlagi interne razdelitve,
vstopili 18. 12. 1995, vložili 18,012.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; delavci
na podlagi notranjega odkupa, vstopili 18.
12. 1995, vložili 7,996.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad Republike Slovenije za razvoj - za program notranjega
odkupa, vstop 18. 12. 1995, vložek
28,032.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bukovec Marija, Gomilsko, Grajska vas 15 e, razrešena 18. 12. 1995 in ponovno imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Korber Vid, Goličnik Mihael in Hropot Evelin, vsi vstopili
18. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5111 Posredništvo pri pro-

Rg-42576
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00191 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa TRŽNICA- trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Velenje, sedež: Cankarjeva 1/d, Velenje, pod vložno št.
1/04788/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
zastopnika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5681103
Firma: MT Center, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MT Center, d.o.o.
Ustanovitelj: Kmetijski kombinat Ptuj,
p.o., izstop 16. 2. 1996; PRESTA, d.o.o.,
Velenje, Cesta talcev 2, vstop 16. 2. 1996,
vložek 3,211.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vovk Franc, razrešen 5. 3. 1996, direktor Ročnik Tomaž, Šoštanj, Zavodnje 28,
imenovan 5. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996: 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52220 Trgovina na

Rg-42580
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04138 z dne 6. 5. 1996 pri subjektu vpisa EMO - Eterna, Proizvodno podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Mariborska cesta 86, Celje, pod vložno št. 1/03880/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo pri zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5608350
Firma: EMO Eterna, Proizvodnja posode, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: EMO, emajlirnica, metalna
industrija, orodjarna, d.o.o., Celje, Mariborska cesta 86, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Maučec Mitja, Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 118, razrešen 27. 12. 1994 ter
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen pri sklepanju,
odpovedovanju ali spreminjanju karšnekoli
pogodbe ali pri izvajanju pravnih poslov
izven okvira rednega in običajnega teka poslovanja družbe, pri najemanju kreditov ali
posojil, katerih vrednost glavnice presega
znesek tolarske protivrednosti 100.000
DEM, pri dajanju posojil drugim fizičnim
ali pravnim osebam ter pri odobravanju komercialnih ali blagovnih kreditov, katerih
vrednost presega tolarskoprotivrednost
100.000 DEM, pri najemanju ali dajanju garancij, poroštev, hipotek in drugih oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko protivrednost 100.000 DEM, pri prodaji, dajanju ali
prevzemi v zakup sredstev, ki po svoji vrednosti presegajo znesek tolarske protivrednosti 100.000 DEM, pri investicijah, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM, pri ustanavljanju družb - hčera, predstavništev ali poslovnih enot družbe, pri nakupu deleža/delnic drugih družb in pri prodaji deleža/delnic
družb in pri prodaji deleža/delnic družb hčera pri katerih direktor potrebuje pisno soglasje organa upravljanja ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1996: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materia-
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lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

vstopila 15. 12. 1989, vložila po 4,914.031,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kadliček Ivan, imenovan 15. 12.
1989.
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996: 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže, 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva,
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, 2852 Splošna mehanična dela, 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetjavo in električnih svetilk;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega, 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5528313
Osnovni kapital. 1,530.000 SIT
Ustanovitelja: Gračnar Ivan in Gračnar
Albina, oba Šentjur pri Celju, Pod gozdom
8, vstopila 6. 12. 1989, vložila po 765.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-42581
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00762 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu vpisa PETEK, podjetje za inženiring
procesne tehnike in strojnih instalacij,
d.o.o., Rogaška Slatina, Pernek 8, sedež:
Pernek 8, Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/01055/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družeb in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5316642
Firma: PETEK, podjetje za inženiring
procesne tehnike in strojnih instalacij,
d.o.o.
Skrajšana firma: PETEK, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,720.000 SIT
Ustanovitelja: Petek Boris, Rogaška Slatina, Pernek 8, vstop 5. 2. 1990, vložek
1,860.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kajbič Franc, Celje, Milčinskega 5, vstop
16. 9. 1990, vložek 1,860.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42582
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00352 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu vpisa PUV, Nizke in vodne gradnje,
Celje, d.d., sedež: Lava 11, Celje, pod vložno št. 1/04306/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5624754
Člani nadzornega sveta: Zgonik Dušan,
Blaznik Andrej in Kancijan Kurent, izstopili 13. 4. 1995, ter Petrič Stane, Golčman
Nežka in Pogačnik Janez, vsi vstopili 13. 4.
1995.
Rg-42583
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02946 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TRGOTUR, Trgovina, gostinstvo, turizem, Ljubljanska 13b, Titovo Velenje, d.o.o., sedež: Ljubljanska 13b,
Titovo Velenje, pod vložno št. 1/01629/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme in sedeža, zastopnikov ter dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5362857
Firma: TRGOTUR, Trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: TRGOTUR, d.o.o.
Sedež: Velenje, Ljubljanska 13b
Osnovni kapital: 9,828.063 SIT
Ustanovitelja: Kadliček Štefanija in Kadliček Ivan, oba Velenje, Ljubljanska 13b,

Rg-42584
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03244 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu vpisa BIOOPREMA, trgovina na debelo in drobno, Šentjur pri Celju, Pod
gozdom 8, sedež: Pod gozdom 8, Šentjur
pri Celju, pod vložno št. 1/00897/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe ter uskladitev dejavnosti s

Rg-42585
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02514 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu vpisa AGROVIP, podjetje za kmetijsko svetovanje in trgovino, d.o.o.,
Šmarje pri jelšah 207, sedež: Šmarje pri
Jelšah 207, Šmarje pri Jelšah, pod vložno
št. 1/00887/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5327890
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Počivavšek Vladislav, Podčetrtek, Podčetrtek 36, vstop 7. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42587
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00331 z dne 28. 5. 1996 pri subjektu vpisa STEKLAR, družba za oblikovanje in obdelavo stekla, d.o.o., sedež: Kosova ulica 6, Celje,
pod vložno št.
1/00082/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5066859
Ustanovitelji: Ahtik Slavko, Šentjur, Pešnica 30, vstop 29. 2. 1996, vložek 347.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Arzenšek
Slavko, Grobelno, Stopče 48, vstop 29. 2.
1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Čepin Vlado, Velenje, Cesta Borisa Kraigerja 6b, vstop 29. 2. 1996, vložek
336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Furjan Bernarda, Celje, Kosova ulica 6,
vstop 29. 2. 1996, vložek 336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Furjan Josip, Celje, Kosova ulica 6, vstop 29. 2. 1996, vložek 395.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerčin Marjan, Celje, Gregorčičeva 1,
vstop 29. 2. 1996, vložek 347.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jeromel Majda,
Slovenj Gradec, Pameče 276, vstop 29. 2.
1996, vložek 203.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kociper Janez, Žalec, Ul. Savinjske čete 2, vstop 29. 2. 1996, vložek
299.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kohne Brane, Celje, Ložnica pri Celju 32,
vstop 29. 2. 1996, vložek 899.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koražija Roman,
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Celje, Mariborska 76a, vstop 29. 2. 1996,
vložek 203.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Korenak Franc, Šoštanj, Lokovica
101, vstop 29. 2. 1996, vložek 336.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kovačič Andrija, Slovenj Gradec, Partizanska pot 9, vstop
29. 2. 1996, vložek 299.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovačič Zdravko, Celje, Iršičeva ul. 8, vstop 29. 2. 1996, vložek
298.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lazić Nevenka, Vojnik, Prušnikova ul, 23,
vstop 29. 2. 1996, vložek 278.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Leskovšek Ivan,
Šentjur pri Celju, Vrbno 57, vstop 29. 2.
1996, vložek 604.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lorger Štefan, Grobelno, Grobelno del 105, vstop 29. 2. 1996, vložek
336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Martinc Branko, Hrastnik, Krnice 27, vstop
29. 2. 1996, vložek 556.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Muzel Roman, Frankolovo, Straža pri Dolu 6, vstop 29. 2. 1996,
vložek 204.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ojstršek Marija, Šentjur pri Celju,
Proseniško 51, vstop 29. 2. 1996, vložek
299.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ošlak Daniel, Slovenske Konjice, Tepanje
118, vstop 29. 2. 1996, vložek 910.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pečoler Bernard, Dobrna, Klanc 49, vstop 29. 2. 1996,
vložek 252.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Princl Jože, Velenje, Prešernova c.
22 c, vstop 29. 2. 1996, vložek 191.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rajh Milan, Celje, Saviniva 3, vstop 29. 2. 1996, vložek
287.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ravnjak Marko, Celje, Pohorska ul. 4, vstop
29. 2. 1996, vložek 299.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Robič Anton, Celje, Ul.
Bratov Vošnjakov 10, vstop 29. 2. 1996,
vložek 336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rop Aleksander, Škofja vas, Prekorje
45a, vstop 29. 2. 1996, vložek 609.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sakelšek Srečko, Celje, Podgorej 56b, vstop 29. 2. 1996,
vložek 288.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Skok Milan, Celje, Dečkova 35, vstop
29. 2. 1996, vložek 1,489.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Skrbinek Branko,
Celje, Opekarniška c. 12e, vstop 29. 2. 1996,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stropnik Jožica, Nova Cerkev, Vine 2
b, vstop 29. 2. 1996, vložek 300.000 SIT,
odgovornost. ne odgovarja; Svetec Janez,
Celje, Opekarniška 12 a, vstop 29. 2. 1996,
vložek 96.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šoštar Rudi, Celje, Škapinova 12,
vstop 29. 2. 1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tilinger Dušan,
Laško, Badovinčeva ul. 10, vstop 29. 2.
1996, vložek 348.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tilinger Roman, Vojnik, Cesta
talcev 41, vstop 29. 2. 1996, vložek 347.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupanek
Jožef, Vojnik, Parmova ul. 6, vstop 29. 2.
1996, vložek 336.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žlavs Alojz, Vojnik, Ivenca 20,
vstop 29. 2. 1996, vložek 203.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kozar Marija, Celje, Ul. Bratov Vošnjakov 3, vstop 29. 2.
1996, vložek 382.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mernik Franc, Celje, Vojkova
12, vstop 29. 2. 1996, vložek 287.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Krajnc Ljuba,
Celje, Muzejski trg 3, vstop 29. 2. 1996,

vložek 287.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kač Vilfrid, Teharje, Bukovžlak 80,
vstop 29. 2. 1996, vložek 383.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dečman Ivica,
Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 24, vstop
29. 2. 1996, vložek 288.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jezernik Matjaž, Celje,
Škapinova ul. 13, vstop 29. 2. 1996, vložek
336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kokalj Andrej, Celje, Ul. Frankolovskih žrtev 18b, vstop 29. 2. 1996, vložek 337.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Oset Ivan,
Škofja vas 46b, vstop 29. 2. 1996, vložek
287.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jezernik Marko, Šentjur pri Celju, Ul, Valentina Orožna 8b, vstop 29. 2. 1996, vložek
573.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oset Jožica, Škofja vas, Škofja vas 46, vstop
29. 2. 1996, vložek 574.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 29. 2. 1996,
vložek 2,916.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 29. 2. 1996,
vložek 2.916.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 29. 2.
1996, vložek 5,833.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1996: 2611
Proizvodnja ravnega stekla, 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Matična št.: 5503809
Firma: RC CIZEJ, rekreacijski center
in storitve, d.o.o., Orla vas 13, Braslovče
Skrajšana firma: RC CIZEJ, d.o.o., Orlova vas 13, Braslovče
Sedež: Braslovče, Orla vas 13
Osnovni kapital: 8.,078.000 SIT
Ustanovitelja: Krulej Sonja in Krulej Rado, izstopila 31. 3. 1995; Cizej Stanko in
Cizej Stanka, Braslovče, Orla vas 13, vstopila 31. 3. 1995, vložila po 4,039.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Krulej Sonja, razrešena 31. 5.
1995; direktor Cizej Stanko, imenovan 31.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Cizej Stanka, imenovana 31. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direktor Cizej Stojan, Braslovče, Orla vas 13,
imenovan 31. 3. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-

Rg-42588
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00250 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KRULEJ, računovodstvo,
transport, Velenje, d.o.o., sedež: Efenkova 2, Velenje, pod vložno št. 1/05232/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega vložka, spremembo firme in sedeža, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnika, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
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vina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Rg-42593
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 92/02666 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu vpisa Gorenje Servis, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, sedež: Partizanska
12, Velenje, pod vložno št. 1/00620/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sprembo
družbenika in poslovnega deleža s temile
podatki:
Matična št.: 5041244
Ustanovitelj: Gorenje družba z omejeno
odgovornostjo, izstop 3. 12. 1992; Gorenje
Servis, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, vstop
18. 12. 1989, vložek 59,722.866,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

nosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 7412 Računovoske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne dejavnosti.
Pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Rg-42589
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00172 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu vpisa PIL 90, projektiranje, inženiring,
lesni izdelki, d.o.o., Celje, Aškerčeva 15,
sedež: Aškerčeva 15, Celje, pod vložno št.
1/00877/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5377960
Firma: PIL 90, projektiranje, inženiring, lesni izdelki, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: PIL 90, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Teharska 4

Rg-42594
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04135 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu vpisa Gorenje GLIN HOLDING, Lesna industrija, d.o.o., Nazarje, Lesarska
10, sedež: Lesarska 10, Nazarje, pod vložno št. 1/00453/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, družbenika, zastopnika, spremembo dejavnosti in
uskladitve s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5039142
Firma: GLIN HOLDING, Lesna industrija, d.o.o., Nazarje
Skrajšana firma: GLIN HOLDING,
d.o.o., Nazarje
Ustanovitelj: Gorenje, družba z omejeno
odgovornostjo, Velenje, Partizanska 12, izstop 3. 12. 1992; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 15. 11. 1992, vložek 40,462.691,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Korber Jože, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Vrhovnik Anton, Mozirje, Cesta v
Loke 17, imenovan 27. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, razen pri sklepanju,
odpovedovanju ali spreminjanju kakršnekoli
pogodbe ali pri izvajanju pravnih poslov
izven okvira rednega in običajnega teka poslovanja družbe, pri najemanju kreditov ali
posojil, katerih vrednost glavnice presega
znesek tolarske protivrednosti 100.000
DEM, pri dajanju posojil drugim fizičnim
ali pravnim osebam ter pri odobravanju komercialnih ali blagovnih kreditov, katerih
vrednost presega tolarsko protivrednost
100.000 DEM, pri najemanju ali dajanju garancij, poroštev, hipotek in drugih oblik
zavarovanj, ki presegajo tolarsko protivrednost 100.000 DEM, pri prodaji, dajanju ali
prevzemu v zakup sredstev, ki po svoji
vrednosti presegajo znesek tolarske protivrednosti 100.000 DEM, pri investicijah, ki
po svoji vrednosti presegajo znesek tolarske protivrednosti 100.000 DEM, pri ustanavljanju družb - hčera, predstavništev ali
poslovnih enot, pri nakupu deleža/delnic
drugih družb ali pri prodaji deleža/delnic
družb hčera pri katerih direktor potrebuje
pisno soglasje skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1996: 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-

Rg-42598
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 93/01854 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpisa STANOVANJSKA ZADRUGA
SV. JURIJ, z.o.o., Šentjur, Cesta Leona
Dobrotinška 3, sedež: Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur, pod vložno št.
2/02565/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov zaradi sprejema v
članstvo in izstopa s temile podatki:
Matična št.: 5471338
Ustanovitelji: Fajs Ivan, izstop 5. 8.
1993, Krušič Darko, izstop 5. 8. 1993; Čupeljič Jožica, Šentjur, Romihova 4, vstop
5. 8. 1993, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Rg-42601
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00396 z dne 22. 5. 1996 pri subjektu vpisa LIWEL, Trgovina, tehnologija, inženiring, d.o.o., sedež: Ljubljanska
32b, Velenje, pod vložno št. 1/02480/00
vpisalo v sodni register tega sodišča popravo sklepa Srg 2451/94 zaradi naziva zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5462169
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenici Urleb Veri, ki je bila razrešena
13. 5. 1994.
Rg-42602
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02798 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu vpisa VENIA, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Gledališka 2, Celje, sedež: Gledališka 2, Celje, pod vložno št.
1/01689/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanju osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5363233
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cverlin Avguštin, Celje,
Škvarčeva 1, vstop 22. 3. 1990, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42605
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00989 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu vpisa INGRAD, Gostinstvo, gostin-
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ske storitve in storitve nastanitve, d.o.o.,
Celje, Ribarjeva 3, sedež: Ribarjeva 3,
Celje, pod vložno št. 1/04056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo ustanovitelj, firme, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5609968
Firma: INGRAD GOSTINSTVO, gostinske storitve in storitve nastanitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: INGRAD GOSTINSTVO, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: INGRAD KONCERN,
d.o.o., Celje. Lava 7, vstop 2. 12. 1991,
vložek 2,880.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; INGRAD VNG, d.o.o., INGRAD
GRAMAT,d.o.o., INGRAD PROJEKTIVNI
BIRO IN INŽENIRING, d.o.o., in INGRAD
ZOID, d.o.o., vsi Celje, Lava 7, vstopili 7.
11. 1995, vložili po 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Polutnik Matej,
Rihtaršič Leopold in Gruškovnjak Štefan,
vsi vstopili 7. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Matična št.: 5299624
Osnovni kapital: 5,773.491 SIT
Ustanovitelj: Strozak Benjamin, st. in
Strozak Marija, oba izstopila 23. 5. 1994;
Strozak Benjamin ml., Žarova 16, Velenje,
vstop 2. 11. 1989, vložek 5,773.491 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo”; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih soecializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262

Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.”; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne dejavnosti.
Pri šifri dejavnosti: 51.18 razen farmacevtskih izdelkov
74.12 razen revizijske dejavnosti.

Rg-42606
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03282 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu vpisa PLASTRO, Proizvodnja, trgovina, d.o.o., Velenje, Žarova 16, sedež:
Žarova 16, Velenje, pod vložno št.
1/00847/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe, spremembo družbenika in poslovnega deleža ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Rg-42607
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03172 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu vpisa IGP KAMIX, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., Petrovče, sedež:
Kasaze 48, Petrovče, pod vložno št.
1/04494/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novim vložkom in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5681847
Firma: IGP KAMIX, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IGP KAMIX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,515.922 SIT
Ustanovitelj: Kajiš Čedo, Petrovče, Kasaze 48, vstop 21. 4. 1992, vložek 1,505.922
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42609
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02817 z dne 21. 5. 1996 pri
subjektu vpisa FLORA, Lesarstvo in vrtnarstvo, d.o.o., Radmirje 66/a, Ljubno ob
Savinji, sedež: Radmirje 66/a, Ljubno ob
Savinji, pod vložno št. 1/05282/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki ter
spremembo in uskladitve dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5736277
Osnovni kapital: 1,756.987 SIT
Ustanoviteljica: Kladnik Milena, Ljubno
ob Savinji, Radmirje 66/a, vstop 2. 11. 1992,
vložek 1,756.987, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
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izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grabenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri šifri dejavnosti: 74.12 razen revizijske dejavnosti.

Rg-42615
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 92/02665 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Gorenje Notranja oprema,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12, sedež:
Partizanska 12, Velenje, pod vložno št.
1/00624/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in poslovnega
deleža s temile podatki:
matična št.: 5259053
Ustanovitelj: Gorenje, družba z omejeno
odgovornostjo, Velenje, Partizanska 12, izstop 2. 12. 1992; Gorenje Notranja oprema,
d.o.o., Velenje Partizanska 12, vstop 18. 12.
1989, vložek 32,177.344,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1996: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja
in vrtnin; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietične hrane; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih
olj; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.d.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-42612
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02761 z dne 22. 5. 1996 pri subjektu vpisa KOAL, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Laško,
sedež: Olešče 66, Laško, pod vložno št.
1/06125/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5822807
Osnovni kapital: 1,760.000 SIT
Ustanovitelj: Kozmelj Aleš, Laško,
Olešče 66, vstop 21. 6. 1993, vložek
1,760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42614
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02771 z dne 22. 5. 1996 pri subjektu vpisa OKUMEJA, Proizvodnja, trgovina, gostinstvo in turizem, Celje,
d.o.o., sedež: Podjavorškova 11, Celje, pod
vložno št. 1/05948/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, vstop družbenika in spremembo poslovnega deleža ter
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5808111
Osnovni kapital: 1,601.860 SIT
Ustanovitelja: Perpar Jožefa, vstop 22.
4. 1993 in Perpar Bojan, vstop 18. 4. 1994,
oba Celje, Podjavorškova 11, vložila po
800.930 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: instalacijska in zaključna dela v
gradbeništvu; prevoz blaga v cestnem prometu; pomožne prometne dejavnosti: prekladanje, skladiščenje; dejavnost družbe je:
izdelava in popravilo pletenih izdelkov; trgovina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok; komisijske, agencijske, zastopniške in posredniške
storitve v prometu blaga in storitev; gostinstvo; turizem: turistične agencije in turistični uradi; izposoja športnih rekvizitov;
instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; prevoz blaga v cestnem prometu;
pomožne prometne dejavnosti; prekladanje, skladiščenje.

Rg-42616
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00232 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu vpisa ETOL, Tovarna arom in eteričnih olj s p.o., Celje, sedež: Škofja vas
39, Celje, pod vložno št. 1/00151/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, zastopnika in dejavnosti,
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, ustanovitelje, osnovni kapital in člane
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5048869
Firma: ETOL, Tovarna arom in eteričnih olj, d.d.
Skrajšana firma: ETOL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2,885.760.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 21. 12. 1995, vložek: 683,960.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5, vstop 21. 12. 1995, vložek
257,350.000, odgovornost: ne odgovarja;
Kapitalski sklad, Ljubljana, Kolodvorska
15, vstop 21. 12. 1995, vložek 257,350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; delavci na
podlagi interne razdelitve, vstopili 21. 12.
1995, vložili 238,050.000, odgovornost: ne
odgovarjajo; delavci na podlagi notranjega
odkupa, vstopili 21. 12. 1995, vložili
552,180,000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci iz javne prodaje delnic,
vstopili 21. 12. 1995, vložili 557,770.000
SIT, odgovornost. ne odgovarjajo; Sklad Republike Slovenije za razvoj – za prodajo
delnic, vstop 21. 12. 1995, vložek
339,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Podgoršek Marijan, Celje, Pokopališka 6, razrešen 12. 1. 1996 kot namestnik
direktorja in imenovan za prokurista; zastopnik Jelenc Jože, Celje, Lepa pot 5, razrešen 12. 1. 1996 kot pomočnik direktorja
za ekonomiko in organizacijo in imenovan
za prokurista; zastopnik Conradi Rihard,
razrešen 12. 1. 1996; zastopnica Zatler Antonija, razrešena 12. 1. 1996; prokurist Zanoški Zdenko, Celje, Stanetova 26, imenovan 12. 1. 1996.
Člani nadzornega sveta: Češnovar Vladimir, Poljanec Ksenija, Vižin Brane, Sendelbah Sandi, Pavlič Peter in Veršnak Ivana, vsi vstopili 21. 12. 1995.

Rg-42617
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03073 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu vpisa ELSTAR, podjetje za informacijski inženiring, Titovo Velenje, Podkraj 10/j, d.o.o., sedež: Podkraj 10/j, Titovo Velenje, pod vložno št. 1/01610/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in z novimi vložki, spremembo ustanoviteljev in deležev, spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5373174
Firma: ELSTAR Consulting, d.o.o., Velenje
Skrajšana firma: ELSTAR, d.o.o.
Sedež: Velenje, Podkraj 10/j
Osnovni kapital: 1,543.000 SIT
Ustanovitelja: Podgornik Robert, izstop
10. 6. 1994; Tajnik Ivanka, vložek 792.834
SIT in Tajnik Franc, vložek 750.166 SIT,
oba Velenje, Podkraj 10/j, vstopila 18. 12.
1989, odgovornost: ne odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996: 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

odgovornost: ne odgovarja; Volpe Ljudmila, Šempeter, Šempeter 156, vstop 3. 7.
1992, vložek 24.750 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Flego Marija, Žalec, Šarhova 7,
vstop 3. 7. 1992, vložek 24.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolenc Mateja, Celje, Trg Celjskih knezov, vstop 3. 7. 1992,
vložek 161.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Švub Mirko, Zagreb, Bogošičeva 4,
vstop 3. 7. 1992, vložek 49.650 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žibret Darko, Vojnik, Škoflekova 11, vstop 3. 7. 1992, vložek
161.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lilija Alojz, Šempeter, Šempeter 261, vstop
3. 7. 1992, vložek 161.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mežnar Slavko, Gomilsko, Grajska vas 15/f, vstop 3. 7. 1992, vložek 161.250 SIT, odgovornost. ne odgovarja; Žuželj Franc, Petrovče, Arja vas 19,
vstop 3. 7. 1992, vložek 161.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Mežnar Stanislav, Lilija Alojz in Žibret Darko, vsi vstopili 20. 4. 1994.

Milenka, Velenje, Kersnikova cesta 1, vložek 550.000 SIT, ogovornost: ne odgovarja;
Lesnik Rajka, Šoštanj, Cankarjeva cesta 5,
vložek 430.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slapnik Marjan, Velenje, Kardeljev
trg 1, vložek 510.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mugerle Bogdan, Velenje, Šercerjeva cesta 15, vložek 630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podgoršek Tatjana,
Šmartno ob Paki, Rečica ob Paki 42, vložek
550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Plesnik Janez, Nazarje, Prihova 30, vložek
610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Povalej Marija, Velenje, Prešernova cesta
9a, vložek 580.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vovk Stanislav, Velenje, Kardeljev trg 3, vložek 980.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vranc Olga, Dobrna,
Dobrna 3, vložek 130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zakošek Boris, Velenje,
Kardeljev trg 1, vložek 990.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zakošek Mira, Velenje, Kardeljev trg 3, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zapušek Marija, Velenje, Špeglova ulica 3, vložek
720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
vsi izstopili 27. 10. 1995 in ponovno vstopili tega dne; Rihtarič Peter, Velenje, Stantetova ulica 4, vstop 27. 10. 1995, vložek
760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Konečnik Aleksander, Velenje, Šaleška 2a,
vstop 27. lo. 1995, vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Beričnik Jure, Velenje, Šaleška cesta 18, vstop 27. 10. 1995,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špegel Bojana, Velenje, Jenkova cesta 35, vstop 27. lo. 1995, vložek 360.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čretnik
Mitja, Velenje, Šaleška cesta 20, vstop 27.
10. 1995, vložek 480.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kurnik Lidija Pavla, Velenje,
Cesta talcev 3, vstop 27. 10. 1995, vložek
510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica 28, vstop 27. 10.
1995, vložek 3,450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
vstop 27. 10. 1995, vložek 1,720.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Dunajska cesta
22, vstop 27. 10. 1995, vložek 1,720.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Krstič - Planinc Milena, razrešena
27. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
511 Posredništvo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 6420 Telekomunikacije; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;

Rg-42618
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00837 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu vpisa MONTANA TRADE, inženiring in trgovina z nekovinskimi rudninami, d.o.o., Petrovče, sedež: Mala Pirešica
5/b, Petrovče, pod vložno št. 1/04526/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5659515
Firma: MONTANE TRADE, Inženiring in trgovina z nekovinskimi rudninami, d.o.o.
Skrajšana firma: MONTANA TRADE,
d.o.o.
Sedež: Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Grivec Josip, Petrovče, Arja vas 6, vstop 3. 7. 1992, vložek 24.750
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Založnik
Ivan, Žalec, Gotovlje 105, vstop 3. 7. 1992,
vložek 24.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerkovič Ante, Griže 43, Zabukovica
43, vstop 3. 7. 1992, vložek 24.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jerkovič Ivica,
Griže, Zabukovica 43, vstop 3. 7. 1992, vložek 24.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šneler Srečko, Prebold, Sv. Lovrenc 57,
vstop 3. 7. 1992, vložek 24.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gorjup Franc, Dramlje, Vodule 8, vstop 3. 7. 1992, vložek
24.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Maloprav Marko, Vransko, Brode 13, vstop 3.
7. 1992, vložek 24. 750 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Trnovšek Marija, Griže, Griže 68, vstop 3. 7. 1992, vložek 24.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vaš Bojan,
Šempeter, Podlog 7, vstop 3. 7. 1992, vložek 24.750 SIT; odgovornost: ne odgovarja;
Dolinar Miran, Šempeter, Šempeter 80,
vstop 3. 7. 1992, vložek 24.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pikl Boris, Vransko,
Tesova 11, vstop 3. 7. 1992, vložek 24.750
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Satler Ladislav, Prebold, Latkova vas 50, vstop 3. 7.
1992, vložek 24.750 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žuža Dušan, Griže, Migojnica
11/a, vstop 3. 7. 1992, vložek 24.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Čokl Rudi, Prebold, Latkova vas 50, vstop 3. 7. 1992, vložek 24.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Preglej Mladen, Prebold, Trg, vstop 3. 7.
1992, vložek 24.750 SIT; odgovornost: ne
odgovarja; Rihteršič Janez, Celje, V. Prekomorske br. 3, vstop 3. 7. 1992, vložek 49.650
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Goropevšek Otmar, Griže, Griže 106, vstop 3. 7.
1992, vložek 49.650 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Grižina Maksimiljan, Tabor, Ojstriška vas 37, vstop 3. 7. 1992, vložek
49.650 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Flajs Miran, Žalec, Šlandrov trg 27, vstop 3.
7. 1992, vložek 49.650 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Hriberšek Bernarda, Prebold,
Trg 10, vstop 3. 7. 1992, vložek 24.750 SIT,

Rg-42624
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02159 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa COMMLINE, d.o.o., Trgovsko in storitveno podjetje, Slovenske Konjice, sedež: Mestni trg 18, Slovenske Konjice, pod vložno št. 1/05459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5752051
Osnovni kapital: 2,566.000 SIT
Ustanovitelji: Landeker Marjan, izstop
4. 5. 1995; Pritekel Marko, Slovenske Konjice, Mestni trg 16, vstop 16. 4. 1993, vložek 851.912 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Leskovar Ana, Slovenska Bistrica, Lackova ulica 5, vstop 16. 4. 1993, vložek
667.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pačnik Milan, Slovenske konjice, Liptovska ulica 20, vstop 16. 4. 1993, vložek
667.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Semlič Dušan, Slovenske Konjice, Poljska
cesta 16, vstop 16. 4. 1993, vložek 379.768
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42628
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00896 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa NAŠ ČAS, Časopisno-založniško
in RTV podjetje, d.o.o., Velenje, sedež:
Ulica Františka Foita 10, Velenje, pod
vložno št. 1/00416/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnika, dejavnosti in uskladitve s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5132053
Firma: NAŠ ČAS, Časopisno-založniška in RTV družba, d.o.o., Velenje
Sedež: Velenje, Foitova 10
Osnovni kapital: 18,810.000 SIT
Ustanovitelji: Blatnik Nadja, Velenje,
Stanetova ulica 16, vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jug Nina, Velenje, Tavčarjeva 20, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krstič - Planinc
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7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9220 Rdijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-42636
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03033 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa RAZVOJ, inženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Polzela, Ločica 75a, sedež: Ločica 75a, Polzela, pod
vložno št. 1/02279/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5467144
Osnovni kapital: 2,214.000 SIT
Ustanovitelja: Živanovič Radenko in Živanovič Iva, oba Polzela, Ločica 75/a, vstopila 25. 10. 1990, vložila po 1,107.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 6024 Cestni
tovorni promet; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Pri šifri dejavnosti 74.12 vse razen revizijske dejavnosti.

Rg-42631
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03283 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu vpisa MONTANA TRADE, Inženiring in trgovina z nekovinskimi rudninami, d.o.o., sedež: Ulica Ivanke Uranjek 1,
Žalec, pod vložno št. 1/04526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5659515
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žibert Darko, razrešen 22. 6. 1994;
direktor Žužej Franc, Petrovče, Arja vas 19,
imenovan 22. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-42633
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00373 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu vpisa PION, Tehnološki procesi, Foitova 6, Titovo Velenje, d.o.o., sedež: Foitova 6, Titovo Velenje, pod vložno št.
1/01705/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in sedeža,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in spremembo pri zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5365635
Firma: PION, Tehnološki procesi, d.o.o.
Skrajšana firma: PION, d.o.o.
Sedež: Velenje, Štrbenkova 10
Osnovni kapital: 2,014.105 SIT
Ustanovitelji: Urnaut Alojz, vložek
1,409.873,50 SIT; Urnaut Milena, vložek
402.821 SIT in Urnaut Andreja, vložek
201.401,50 SIT, vsi Velenje, Foitova 6,
vstopili 10. 4. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Urnaut Alojz, razrešen 5. 9. 1994.
Rg-42634
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02339 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa FOLIO, podjetje za grafično dejavnost, trgovino in storitve,
d.o.o., Celje, sedež: Zidanškova 7/b, Celje, pod vložno št. 1/02832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki
ter spremembo zastopnika in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5495890
Sedež: Celje, Gosposka 7
Osnovni kapital: 1,600.240 SIT
Ustanovitelja: Flajšman Marija in Flajšman Marjan, oba Celje, Gosposka 3, vstopila 11. 1. 1991, vložila po 800.120 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Flajšman Marjan, imenovan 24. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-42637
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03176 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa ELEKTRONIKA PLEVNIK,
podjetje za izdelavo, montažo in prodajo
elektrokomponent, d.o.o., Sela, sedež:
Sela 18, Podčetrtek, pod vložno št.
1/02384/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo družbenikov,
deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5465192
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Plevnik Viljem, izstop 30.
5. 1996; Hudi Vanja, Zagorje ob Savi, Medijske toplice 7, vstop 30. 5. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bovhan Nevenka, Trbovlje, Golovec 4,
vstop 30. 5. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Plevnik Viljem, razrešen 30. 5. 1994;
družbenica Hudi Vanja, imenovana 30. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Bovhan Nevenka, imenovana 30. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-42638
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01906 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa SADEKO, podjetje za kmetijsko proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Žigon
9/a, Laško, sedež: Žigon 9/a, Laško, pod
vložno št. 1/02396/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5454638
Osnovni kapital: 1,908.500 SIT
Ustanovitelja: Deželak Marjan, izstop
29. 12. 1994; Seitl Alojz, Laško, Tevče 29,
vstop 17. 12. 1990, vložek 954.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kovačič Janko,
Laško, Žigon 9/a, vstop 17. 12. 1990, vložek 954.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja

Rg-42639
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02833 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa WEISHAUPT, Podjetje za proizvodnjo,prodajo in inženiring, d.o.o., Celje, Kidričeva 36, sedež: Kidričeva 36, Celje, pod vložno št. 1/03193/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo meje pooblastil za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5533376
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dvoršak Henrik, Celje, Pod kostanji
2, razrešen 19. 5. 1994 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev razen pri poslih za: sklenitev, prekinitev ali bistvene spremembe pogodbe o
nakupu ali prodaji družbe v celoti ali njenega dela; fuzijo z drugimi podjetji; pridobivanje ali prodajo drugih podjetij in deležev
pri drugih podjetjih; prenehanje dela družbe; pridobitev, prodajo in obremenitev nepremičnin in pravic na nepremičninah; najemanje in zagotavljanje kreditov ter spremembo kreditnega razmerja, pri katerih potrebuje predhodno soglasje skupščine
družbe; sklepanje in spreminjanje pogodb z
družbeniki ali direktorji, vsa ostala opravila, ki presegajo vsakdanje poslovanje.
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Rg-42640
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03123 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AHAC, trgovsko podjetje,
d.o.o., Stopče, sedež: Stopče 31, Grobelno, pod vložno št. 1/02522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5473080
Osnovni kapital: 1,521.450 SIT
Ustanovitelj: Moškotevc Roman, Grobelno, Stopče 31, vstop 5. 2. 1991, vložek
1,521.450 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi vložki, spremembo firme in sedeža družbe ter dejavnosti družbe s temile podatki:
Matična št.: 5423163
Firma: BRINOVEC, avto šola in prevozi, d.o.o.
Skrajšana firma: BRINOVEC, d.o.o.
Sedež: Žalec, Ul. talcev 3
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Brinovec Mateja in Brinovec Ivo, oba Gomilsko, Gomilsko 18,
vstopila 17. 9. 1990, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

KOČEVAR, Proizvodno podjetje, d.o.o.,
Polzela, Ločica 65/d, sedež: Ločica 65/d,
Polzela, pod vložno št. 1/03238/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5537401
Firma: ELEKTROMEHANIKA – Ing.
Kočevar, proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTROMEHANIKA - Ing. Kočevar, d.o.o.

Rg-42642
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02962 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa MARKIZ, podjetje za posredovanje v prometu z premičninami in nepremičninami, d.o.o., Vojkova 4, Celje,
sedež: Vojkova 4, Celje, pod vložno št.
1/05686/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5482356
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Bovha Jože, Celje, Vojkova 4, vstop 2. 4. 1993, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42655
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02685 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu vpisa BIO BLISK, podjetje za vzdrževanje snage, d.o.o., Velenje, Kavče 16/c,
sedež: Kavče 16/c, Velenje, pod vložno št.
1/02813/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5494290
Osnovni kapital: 1,633.000 SIT
Ustanovitelj: Šmerc Anton, Velenje, Kavče 16/c, vstop 15. 1. 1991, vložek 1,633.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42643
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02896 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu vpisa COMPACO, Trgovina in storitve, d.o.o., Velenje, sedež: Jerihova 44,
Velenje, pod vložno št. 1/05998/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5805716
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kompare Boris, Velenje,
Jerihova 44, vstop 20. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42644
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00921 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa ORION PLUS, trgovina in storitve, d.o.o., Šempeter, Zgornje Roje 23/a,
sedež: Zgornje Roje 23/a, Šempeter, pod
vložno št. 1/03816/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5794579
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlič Džon, Prebold,
Šešče pri Preboldu 78, vstop 9. 9. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42645
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03206 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa BRINOVEC, transportno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Gomilsko 18,
Gomilsko, sedež: Gomilsko 18, Gomilsko,
pod vložno št. 1/02161/00 vpisalo v sodni

Rg-42656
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02158 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa JAGER, d.o.o., proizvodnja in trgovina na veliko in malo, Zbelovo 52, Loče
pri Poljčanah, sedež: Zbelovo 52, Loče pri
Poljčanah, pod vložno št. 1/01740/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5371597
Osnovni kapital: 1,873.000 SIT
Ustanovitelja: Rebernak Jožef, Šoštanj,
Metleče 64, vstop 7. 1. 1990, vložek
1,404.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lovec Ivan, Loče pri Poljčanah, Zbelovo
52, vstop 7. 1. 1990, vložek 468.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42663
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02998 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa TIPBAU, trgovina, inženiring,
posredništvo, gradbeništvo, d.o.o., Petrovče, sedež: Drešinja vas 5/a, Petrovče,
pod vložno št. 1/03879/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:
Matična št.: 5601398
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Lorbek Jožef, Petrovče,
Drešinja vas 5/a, vstop 28. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42664
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00927 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu vpisa MGA, mali gospodinjski aparati, d.o.o., Nazarje, sedež: Savinjska c.
30, Nazarje, pod vložno št. 1/04910/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5684943
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kuder Jožef, razrešen 31. 5. 1995;
direktor Eisenhut Vili, Maribor, Rezike Zalaznik 13, imenovan 31. 5. 1995, družbo
zastopata dva direktorja skupno ali en direktor skupaj s prokuristom. Za najemanje
dolgoročnih in kratkoročnih kreditov potrebujeta izrecno soglasje skupščine.

Rg-42657
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03240 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KOČEVAR & THERMOTRON POLZELA, import-export, podjetje za izdelavo in prodajo tehničnega
blaga in živil, d.o.o., Polzela, sedež: Ločica 65/d, Polzela, pod vložno št. 1/03172/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5530776
Firma: KOČEVAR & THERMOTRON,
proizvodnja električnih strojev in naprav,
varilne in regulacijske tehnike, d.o.o.
Skrajšana firma: KOČEVAR & THERMOTRON, d.o.o.

Rg-42666
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01917 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu vpisa INEX, T.T.S., trgovina in storitve, d.o.o., Štore, Cvetke Jerin 1, sedež:
Cvetke Jerin 1, Štore, pod vložno št.
1/06157/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5822823
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ahmetović Omer, Doboj,
Potočani 18, vstop 17. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ahmetović Omer, razrešen 26. 4. 1994
in imenovan za prokurista; direktorica Seidl
Elizabeta, Štore, Ulica Cvetke Jerin 1, imenovana 26. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-42659
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03239 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu vpisa ELEKTROMEHANIKA-ing.

Rg-42669
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01897 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa TTO - BII, proizvodno in tr-
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govsko podjetje, d.o.o., Planina pri Sevnici, sedež: Šentvid pri Planini, Planina pri
Sevnici, pod vložno št. 1/04630/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembo firme, sedeža in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5691052
Firma: TOBIS, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Planina pri Sevnici
Skrajšana firma: TOBIS, d.o.o., Planina pri Sevnici
Sedež: Planina pri Sevnici. Planina 47
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Užmah Stane, Planina pri
Sevnici, Planinska vas 19, vstop 2. 6. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi na: kmečki
turizem; nizke gradnje; prevoz blaga in
oseb; intelektualne storitve.
Tako da se celotna dejavnost odslej glasi: trgovina na debelo in drobno z živilskimi
in neživilskimi proizvodi vseh trgovinskih
strok; gozdarstvo; proizvodnja žaganega lesa in končnih lesenih izdelkov; lovski turizem; kmečki turizem; predelava in konzerviranje mleka; visoke in nizke gradnje; inštalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; turistično posredovanje; menjalnica;
druge gostinske storitve; posredovanje in
zastopanje v prometu blaga in storitev; zastopanje tujih firm; prevoz blaga in oseb;
intelektualne storitve.

Ustanovitelj: Marovt Janez, izstop 22. 4.
1994; Jezernik Marjana, izstop 22. 4. 1994;
Marovt Romana, izstop 22. 4. 1994; Jezernik Zvonko, Braslovče, Parižlje 15, vstop
20. 12. 1989, vložek 3,665.428 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Marovt Romana, razrešena 22. 4.
1994; direktor Jezernik Zvonko, imenovan
22. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastični mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 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;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5146 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.”; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7421 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-

tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovanje svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Pod šifro K/74.12 vse razen revizijske
dejavnosti.

Rg-42672
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03193 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa RUP, predelava in prodaja mesa in mesnih izdelkov, d.o.o., Gornji Grad,
Attemsov trg 11, sedež: Attemsov trg 11,
Gornji Grad, pod vložno št. 1/05360/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:
Matična št.: 5762847
Osnovni kapital: 1,500.500 SIT
Ustanovitelj: Rup Franc, Gornji Grad,
Attemsov trg 11, vstop 17. 3. 1993, vložek
1,500.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42674
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01606 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu vpisa Hql, Podjetje za doseganje visoke kvalitete življenja, d.o.o., Parižlje 17,
Braslovče, sedež: Parižlje 17, Braslovče,
pod vložno št. 1/01414/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5402581
Firma: Hql, Podjetje za doseganje visoke kvalitete življenja, d.o.o., Parižlje 15,
Braslovče
Skrajšana firma: Hql, d.o.o., Parižlje 15,
Braslovče
Sedež: Braslovče, Parižlje 15
Osnovni kapital: 3,665.428 SIT

Rg-42678
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02886 z dne 30. 5. 1996, pri subjektu vpisa NUMERO, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Grobelno 125, p.
Grobelno, sedež: Grobelno 125, Grobelno, pod vložno št. 1/05822/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:
Matična št.: 5815380
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Vrabič Matjaž, Celje, Ljubljanska cesta 54, vstop 21. 2. 1993, vložek
1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42679
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02903 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu vpisa MERA, podjetje za geodetskogradbeniške storitve, d.o.o., Na Lipico 2,
Šentjur, sedež: Na Lipico 2, Šentjur, pod
vložno št. 1/03937/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5629241
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Tisel Milan, Planina, Golobinjek 10, vstop 11. 2. 1992, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stojan Stane, Šentjur, Na Lipico 2, vstop
11. 2. 1992, vložek: 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42680
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00998 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GORENJE TRGOVINA,
d.o.o., Velenje, Prešernova 8, sedež: Prešernova 8, Velenje, pod vložno št.
1/04376/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5629918
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Branko Vrščaj, Split, Dinka Šimunoviča 15, imenovan 30. 11. 1995.
Rg-42682
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02828 z dne 29. 5. pri subjektu
vpisa A GRAD, inženiring, d.o.o., Slatine
23, Šmartno ob Paki, sedež: Slatina
23, Šmartno ob Paki, pod vložno št.
1/04611/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in spremembo firme s temile
podatki:
Matična št.: 587446
Firma: A GRAD, inženiring, d.o.o.
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Skrajšana firma: A GRAD, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Selišnik Rajko, Šmartno ob
Paki, Slatina 23, vstop 28. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost,: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1996: 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 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;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.d.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga

Rg-42683
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04500 z dne 6. 5. 1996 pri subjektu vpisa MGA, mali gospodinjski aparati,
d.o.o., Nazarje, sedež: Savinjska c. 30, Nazarje, pod vložno št. 1/04910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo zastopnika in pri zastopnikih s temile podatki:
Matična št.: 5684943
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Klajnšek Damjan, razrešen 30. 12.
1994; direktor Throm Klaus Herman Wille,
razrešen 30. 12. 1994 in ponovno imenovan
za direktorja, družbo zastopata dva direktorja skupno ali en direktor skupaj s prokuristom. Za najemanje dolgoročnih in kratkoročnih kreditov potrebujeta izrecno soglasje skupščine; direktor Kuder Jože, razrešen 30. 12. 1994 in ponovno imenovan za
direktorja, družbo zastopata dva direktorja
skupno ali en direktor skupaj s prokuristom.
Za najemanje dologoročnih in kratkoročnih
kreditov potrebujeta izrecno soglasje
skupščine; prokurist Judec Beno, Žalec, Kidričeva ulica 4, imenovan 30. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1996: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5272 Popravilo električnih gospodinskih aparatov.
Rg-42821
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00075 z dne 1. 7. 1996 pod št.
vložka 1/06493/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5930812
Firma: TURNŠEK & ZHANG, Trgovina in storitve, d.n.o., Velenje, Paka 57
Skrajšana firma: TURNŠEK & ZHANG,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Velenje, Paka 57
Ustanovitelja: Turnšek Danica, Velenje,
Paka 57, vstop 26. 1. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Zhang
Guoyong, Zheijang, Provinca Zhejiang,
vstop 26. 1. 1996, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Turnšek Danica, imenovana 26. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Zhang Guoyong, imenovan 26. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-42977
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03761 z dne 8. 7. 1996 pri subjektu vpisa DALMACIJA, gostinsko, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje,
d.o.o., Celje, Aškerčeva 2, sedež: Linhartova 8, Celje, pod vložno št. 1/02845/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje kapitala družbe s sredstvi firme,
spremembo firme, dejavnost in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5495903
Firma: DALMACIJA, gostinsko, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: DALMACIJA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,871.000 SIT
Ustanovitelj: Meštrov Peter, Celje, Ul.
V. Prekomorske brigade 9a, vstop 8. 3. 1991,
vložek 1,871.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo”;5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
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popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.
Pri dejavnosti G/51.18 vse razen farmacevtskih izdelkov.

parnih kotlov, razen kotlov za centrano
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo

z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaltnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejav-

Rg-42978
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04308 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu vpisa MURKO AVTOOBNOVA, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubno ob Savinji 81, Ljubno ob Savinji, sedež: Ljubno ob Savinji 81, Ljubno ob Savinji, pod
vložno št. 1/04324/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje kapitala z novimi vložki, spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
poslovnih deležev, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5883458
Firma: EXPORT-IMPORT BANKO,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Spodnja
Rečica 56, Rečica
Skrajšana firma: EXPORT-IMPORT
BANKO, d.o.o., Spodnja Rečica 56, Rečica
Sedež: Rečica, Spodnja Rečica 56
Osnovni kapital: 1,988.000 SIT
Ustanovitelji: Murko Alojz, izstop 24.
11. 1994; Banko Jože in Banko Frančiška,
oba Rečica, Spodnja Rečica 56, vstopila 24.
11. 1994, vložila po 994.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Murko Alojz, razrešen 24. 11. 1994;
direktor Banko Jože, imenovan 24. 11. 1994
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnacija
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; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
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nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.
Pri šifri dejavnosti G/51.18 vse razen
farmacevtskih izdelkov.

Firma: RELLY, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: RELLY, d.o.o.
Sedež: Rogaška Slatina, Ratanska vas
3/a
Ustanovitelji: Leskovšek Jožica in Leskovšek Ivan, oba izstopila 10. 3. 1995; Sajko Jože, Rogaška Slatina, Rajnkovec 5,
vstop 10. 3. 1995, vložek 1,362.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Belošević Žarko in Belošević Barica, oba Đurmanec, Đurmanec 10, vstopila 10. 3. 1995, vložila po
681.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Leskovšek Ivan, razrešen 10. 3. 1995;
direktor Sajko Jože, imenovan 10. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Belošević Barica, imenovana 10. 3. 1995;
prokurist Belošević Žarko, imenovan 10. 3.
1995.
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-

tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev

Rg-42979
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03196 z dne 13. 6. 1996 pri subjektu vpisa VAT INŽENIRING, podjetje
za trgovino, projektiranje, montažo in
vzdrževanje šibkotočnih naprav, Celje,
d.o.o., sedež: Ulica XIV. divizije 14, Celje,
pod vložno št. 1/03171/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in iz sredstev družbe, spremembo firme in skrajšane firme,
sedeža, spremembo dejavnosti in uskladitve
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5530563
Firma: VAT INŽENIRING, varnostno
alarmna tehnika, d.o.o.
Skrajšana firma: VAT INŽENIRING,
d.o.o.
Sedež: Celje, Lava 7
Osnovni kapital: 1,965.178 SIT
Ustanovitelj: Zapušek Jože, Celje, Ul.
V. prekomorske brigade 11, vstop 14. 10.
1991, vložek 1,965.178 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Pri šifri dejavnosti K/74.60 vse razen
poizvedovalne dejavnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.
Rg-42980
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št.95/00155 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MIZA, MIZARSKO PODJETJE, d.o.o., Šentvid pri Planini 13, Planina pri Sevnici, sedež: Šentvid pri Planini 13, Planina pri Sevnici, pod vložno št.
1/03621/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, sprembo poslovnih deležev, zastopnikov in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5578086
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potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7440 Ekonomsko propagiranje;.
Pri dejavnosti G/51.18 vse razen farmacevtskih izdelkov.
Pri dejavnosti I/67.13 samo menjalnice
in zastavljalnice.

prometu z nepremičninami; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 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; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne dejavnosti.
Spremba akta o ustanovitvi z dne 15. 7.
1995.
Pri dejavnosti K/74.12 vse razen revizijske dejavnosti; pri dejavnosti K/7414 družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki.
Pri dejavnosti G/52.32 vse razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-42983
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00257 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu vpisa PIL 90 - projektiranje, inženiring, lesni izdelki, d.o.o., Celje, sedež: Teharska 4, Celje, pod vložno št. 1/00877/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5377960
Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne 28.
3. 1996.
Rg-42985
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00041 z dne 29. 7. 1996 pod
vložno št. 1/06503/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo skrajšane firme, sedeža in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5447151
Firma: FINANC AS, management, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: FINANC AS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Bežigrajska ul. 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v

Rg-42986
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00557 z dne 26. 7. 1996 pod št.
vložka 1/03312/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5549868002
Firma: SALOBIR, podjetje za proizvodnjo in trgovino z optičnimi pripomočki, d.o.o., Levec 38/a, Petrovče, Optika
Salobir, Podružnica Koper, Pristaniška 3
Skrajšana firma: SALOBIR, d.o.o., Levec, Podružnica Koper
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Koper, Pristaniška 3
Ustanovitelj: SALOBIR, podjetje za proizvodnjo in trgovino z optičnimi pripomočki, d.o.o., Levec 38/a, Petrovče, vstop 20. 5.
1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Salobir Norbert, Petrovče, Levec
38a, imenovan 20. 5. 1994
Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki.
Pri dejavnosti G/52.32 vse razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-42987
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00559 z dne 29. 7. 1996 pod št.
vložka 1/03312/02 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5549868003
Firma: SALOBIR, Podjetje za proizvodnjo in trgovino z optičnimi pripomočki,
d.o.o., Levec 38/a, Petrovče, Optika Salobir, Podružnica Ljubljana, Kotnikova ul. 5
Skrajšana firma: SALOBIR, d.o.o., Levec, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Kotnikova ul. 5
Ustanovitelj: SALOBIR, podjetje za proizvodnjo in trgovino z optičnimi pripomočki, d.o.o., Levec 38/a, Petrovče, vstop 20. 5.
1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Salobir Norbert, Petrovče, Levec 38
a, imenovan 20. 5. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 3340

Rg-42988
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00215 z dne 26. 6. 1996 pod št.
vložka 1/06489/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5939747
Firma: VOPPS, proizvodno podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: VOPPS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Loče pri Poljčanah, Jernej 22
Osnovni kapital: 1,910.000 SIT
Ustanovitelja: Furman Branko, vložek
1,528.000 SIT in Furman Natalija, vložek
382.000 SIT, oba Loče pri Poljčanah, Jernej
22, vstopila 25. 4. 1996, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Furman Branko, imenovan 25. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996: 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-42990
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03744 z dne 9. 7. 1996 pri subjektu vpisa ROJC, podjetje za servisno dejavnost in trgovino, d.o.o., Žalec, Galicija
16, sedež: Galicija 16, Žalec, pod vložno
št. 1/04566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5764963
Osnovni kapital: 1,845.432 SIT
Ustanovitelj: Rojc Branko, Žalec, Galicija 16, vstop 8. 4. 1992, vložek 1,845.432
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 12. 1994.
Rg-42991
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03853 z dne 10. 7. 1996 pri subjektu vpisa ROBOCOM, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Pod kostanji 22, sedež: Pod kostanji 22, Celje, pod
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vložno št. 1/03918/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5630118
Osnovni kapital: 1,839.000 SIT
Ustanovitelji: Brečko Rajko, Celje, Pod
gabri 7, vstop 5. 1. 1994, vložek 613.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Medvešek Damijan, Šentjur, C. Miloša Zidanška
10, vstop 5. 1. 1994, vložek 613.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jurše Robert,
Celje, Pod kostanji 22, vstop 25. 3. 1992,
vložek 613.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4030 Oskrba s paro
in toplo vodo; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;

55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7210 Svetovanje o računalniških napravah, 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi napravami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9261 Obratovanje športnih objektov.

ustvarjanje in poustvarjanje.
Pri dejavnosti K/74.12 vse razen revizijske dejavnosti.

Rg-42992
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00431 z dne 17. 7. 1996 pod št.
vložka 1/06465/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev nameravane firme
s temile podatki:
Matična št.: 5931339
Firma: KOLHOZ, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOLHOZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bistrica ob Sotli, Križan vrh 20
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: SANEKO, d.o.o., Celje,
Mirna pot 7, vstop 22. 4. 1996, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gubenšek Primož in Gubenšek Gregor, oba
Vojnik, Kerševa 7, vstopila 22. 4. 1996,
vložila po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grubenšek Primož, imenovan 22. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0113 Vinigradništvo in sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 9231 Umetniško

Rg-42994
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03761 z dne 8. 7. 1996 pri subjektu vpisa DALMACIJA, gostinsko, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje,
d.o.o., Celje, Aškerčeva 2, sedež: Linhartova 8, Celje, pod vložno št. 1/02845/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje kapitala družbe s sredstvi firme,
spremembo firme in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5495903
Firma: DALMACIJA, gostinsko, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: DALMACIJA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,871.000 SIT
Ustanovitelj: Meštrov Peter, Celje, Ul.
V. Prekomorske brigade 9a, vstop 8. 3. 1991,
vložek 1,871.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posrednoštvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih strojev; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
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govina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Špiljak Alja, razrešena 16. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Matična št.: 5599474
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Parfant Rafko, izstop 21.
12. 1994; Parfant Janko, Rogaška Slatina,
Steklarska ulica 19, vstop 21. 12. 1994, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Parfant Rafko, razrešen 21. 12. 1994;
direktor Parfant Janko, imenovan 21. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1996: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdekov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.”; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-

Rg-42996
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04504 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu vpisa GAMA, transportno storitveno podjetje Titovo Velenje, d.o.o., sedež:
Subotiška 13, Titovo Velenje, pod vložno
št. 1/01848/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, zastopnika, družbenika zaradi odsvojitve poslovnega vložka, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti,
povečanje kapitala iz sredstev družbe ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5380740
Firma: GAMA, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GAMA, d.o.o.
Sedež: Velenje, Subotiška 13
Osnovni kapital: 2,074.000 SIT
Ustanovitelj: Špiljak Alja, izstop 16. 12.
1994; Vohar Bojan, Buzet, Ivana Sancina 1,
vstop 27. 2. 1990, vložek 2,074.000 SIT,

Rg-42998
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03390 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ŠEMKA, trgovina, storitve, d.o.o., Velenje, Simona Blatnika 1,
sedež: Simona Blatnika 1, Velenje, pod
vložno št. 1/05731/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5778786
Osnovni kapital: 1,626.200 SIT
Ustanoviteljica: Žrt Šemsida, Velenje,
Kardeljev trg 2, vstop 4. 6. 1993, vložek
1,626.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Muradin Žrt, Novi Pazar, Ulica Hercegovačka br. 234, imenovan 18. 5. 1994.
Rg-43000
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03822 z dne 24. 6. 1996 pri subjektu vpisa LIMUZINA, trgovsko podjetje, d.o.o., Šentjur, Proseniško 24e, sedež:
Proseniško 24e, Šentjur, pod vložno št.
1/03832/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnika, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter zakonom o gospodarskih družbah in spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
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premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
Pri dejavnosti G/51.18 vse razen farmacevtskih izdelkov.
Pri dejavnosti K/74.12 vse razen revizijske dejavnosti.

pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.”;
6340 Dejavnost drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi podatki; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Druge izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitve dejavnosti, d.n.;
Spremembe družbene pogodbe z dne 18.
2. 1995.

Pri dejavnosti G/51.18 vse razen farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti J/67.13 samo menjalnice in zastavljalnice, pri dejavnosti K/74.12 pa vse razen revizijskih dejavnosti.

Rg-43002
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00430 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu vpisa INPUT, podjetje za intelektualne storitve, d.o.o., Šmartno ob Dreti,
Volog 7, sedež: Volog 17, Šmartno ob Dreti, pod vložno št. 1/02284/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno
kvalifikacijo dejavnosti spremembo zastopnikov ter spremembe družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5438667
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Purnat Matej, Šmartno ob Dreti, Volog
17, imenovan 12. 2. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Purnat Jana,
Šmartno ob Dreti, Volog 17, imenovana 12.
2. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo”; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
zelenjavo; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,

Rg-43003
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04436 z dne 25. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ULTRAMAR, zastopstva,
d.o.o., Tabor 17, Tabor, sedež: Tabor 17,
Tabor, pod vložno št. 1/05834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki ter spremembo firme in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5884233
Firma: ULTRAMAR, zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: ULTRAMAR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,725.000 SIT
Rg-43004
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04630 z dne 25. 7. 1996 pri subjektu
vpisa INGA, trgovina na debelo in drobno
Celje, d.o.o., sedež: Dobrova 16, Celje, pod
vložno št. 1/03020/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki ter spremembo firme
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5557172
Firma: INGA, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Klenovšek Jože, Celje, Dobrova 16, vstop 2. 5. 1991, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-43010
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02788 z dne 12. 8. 1996 pod št.
vložka 1/01008/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: CAF SYSTEMS, podjetje za računalniški inženiring, d.o.o., Celje, Tovarniška 31
Skrajšana firma: CAF SYSTEMS, d.o.o.,
Celje, Tovarniška 31
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo.
Sedež: Celje, Tovarniška 31
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 29. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2788/94 z dne 17. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli naslednji
družbeniki: Cafuta Janko, Tovarniška 31,
Celje; Cafuta Andrej, Ul. Frankolovskih
žrtev 5, Celje; Cafuta Mihael, Ul. Frankolovskih žrtev 1/a, Celje; Cafuta Barbara, Ul.
Frankolovskih žrtev 1/a, Celje.
Rg-43014
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03154 z dne 12. 8. 1996 pod št.
vložka 1/04234/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
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Matična št.: 5634903
Firma: SAEMA, Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Mozirje
Skrajšana firma: SAEMA, d.o.o., Mozirje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mozirje, Šlandrova 4
Osnovni kapital: 11.385 SIT
Sklep družbenikov z dne 6. 6. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
( Srg 3154/94 z dne 11. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela naslednja
družbenika: Zagožen Ema, Volog 11, Šmartno ob Dreti, in Rajgl Samo, Šlandrova 4,
Mozirje.

Brezovica, sedež: Loška 21, Brezovica pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/10917 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5466377
Osnovni kapital: 1,802.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Robert, Dragomerska 39, Brezovica, vstop 26. 12. 1990, vložek 1,802.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 361 Proizvodnja pohištva; 364 Proizvodnja športnih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 7240
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje;

45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih trgovinah; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63300 Storitve potovalni
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje.

Rg-43018
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03411 z dne 8. 7. 1996 pod št.
vložka 1/06235/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: NITRAM, Trgovina in storitve,
d.o.o., Trnoveljska c. 3, Celje
Skrajšana firma: NITRAM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Trnoveljska cesta 3
Osnovni kapital: 139.762 SIT
Sklep družbenika z dne 16. 8. 1994 o
prenehanju po skrajšanem postopku (Srg
3411/94 z dne 5. 6. 1996).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik
Pilih Martin, Trnoveljska cesta 3, Celje.
Rg-43019
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02807 z dne 12. 8. 1996 pod št.
vložka 1/01942/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5390672
Firma: EBING, consulting, inženiring,
projektiranje, d.o.o., Lipa 34, Titovo Velenje
Skrajšana firma: EBING, d.o.o., Titovo
Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Titovo Velenje, Lipa 34
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 20. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3411/94 z dne 5. 6. 1996).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik
Petrovič Slobodan, Lipa 34, Velenje.
LJUBLJANA
Rg-42135
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20200 z dne 22. 4. 1996 pri
subjektu vpisa NOVAKI, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Log, Loška 21,

Rg-42239
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02457 z dne 10. 5. 1996 pri subjektu vpisa UNIGRAD, gradbeno in trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Domžale, Šaranovičeva 2, Domžale, Vir, pod vložno št.
1/16491/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5613752
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;

Rg-42268
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00913 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa IRI, Inženiring Razvoj Inovacije, d.d., Ljubljana, sedež: Slovenčeva
95, Ljubljana, pod vložno št. 1/12778/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5504830
Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 264
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in
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tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

razrešen 1. 1. 1995 in imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 23
Ustanovitelja: Rovšek Vili, Ljubljana,
Bratovševa ploščad 6, vstop 7. 2. 1990, vložek 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Debevec Janez, izstop 12. 5. 1993; Murovec Marjan, izstop
11. 9. 1991; Dragoš Ivan, izstop 11. 9. 1991;
Rovšek Gregor, Dol pri Ljubljani, Dol pri
Ljubljani 23, vstop 9. 5. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rovšek Gregor, imenovan 9. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-42684
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00501 z dne 13. 6. 1996 pri subjektu vpisa DOM STAREJŠIH OBČANOV
POLDE EBERL-JAMSKI, p.o., sedež: Izlake 112, Izlake, pod vložno št. 1/01687 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in preoblikovanje v zavod s temile podatki:
Matična št. 5206758000
Firma: DOM STAREJŠIH OBČANOV
POLDE EBERL-JAMSKI
Skrajšana firma: EBERLOV DOM
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občinska skupnost socialnega skrbstva, Zagorje ob Savi, izstop 5. 5.
1993; Vlada republike Slovenije, Ljubljana,
Gregorčičeva 20, vstop 6. 5. 1993, odgovornost: odgovarja s svojijm premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 851
Zdravstvo; 8511 Bolnišnična zdravstvena
dejavnost; 853 Socialno varstvo; 8531 Institucialno socialno varstvo; 85311 Dejavnost domov za starejše.
Rg-42685
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15676 z dne 5. 6. 1996 pod
št. vložka 1/25688/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5862477001
Firma: B.M. – B. M. SPORT, d.o.o.,
izvoz-uvoz., Kočevje, Prodajalna BATA,
Ljubljana.
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 4
Ustanovitelji: B.M. – B.M. SPORT,
d.o.o., izvoz-uvoz, Kočevje, Mestni log
II/39, vstop 5. 12. 1994, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Drobnič Željko, Kočevje, Trata
XIV/14, imenovan 5. 12. 1994, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1996: 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-42686
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01964 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TMP, podjetje za inženiring in trgovino, d.o.o., Dunajska 421, sedež: Dunajska 421, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02480/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5296919
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Porenta Mileva, Cerklje, Velesovo 1, razrešena 1. 1. 1995 kot namestnica
direktorja in ponovno imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev; direktor Porenta Tomaž, Cerklje, Velesovo 1,

Rg-42689
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08661 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GRAFIT, trgovina na debelo, ekonomska propaganda, inženiring
grafičnega oblikovanja, d.o.o, Ljubljana,
Drenikova 33, sedež: Drenikova 33, Ljubljana, pod vložno št. 1/05129/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, zastopnika in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5338808
Firma: GRAFIT VILI & GREGOR
ROVŠEK, podjetje za grafični inženiring,
ekonomsko propagando, kooperacijsko
proizvodnjo, založništvo, zastopstva, trgovino, turizem... d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GRAFIT VILI &
GREGOR ROVŠEK, d.n.o.

Rg-42690
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05465 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa RESULT, računalniški sistemi, d.o.o., sedež: Lepi pot 25, Ljubljana, pod vložno št. 1/25532/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5335205
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Suhač Matevž, razrešen 15. 9. 1995,
direktor Marčič Miran, Ljubljana, Archinetova 13, imenovan 16. 9. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-42692
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02746 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa RIMI, Trgovsko in transportno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Mala
vas 7a, sedež: Mala vas 7a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16061 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5621593
Dejavnost, vpisana 5. 6. 1996: 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 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
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drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 611 Pomorski promet; 612 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 621 Zračni promet
na rednih linijah; 622 Izredni zračni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 746 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti.

agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

la, spremembo družbenika in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5374286
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pečnik Janez, izstop 23.
12. 1994; Mravljak Rozalija, Ljubljana, Nazorjeva 12, vstop 23. 12. 1994, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kocjančič Sašo, Ljubljana, Palmejeva 20,
vstop 23. 12. 1994, vložek 735.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kocjančič Sašo, imenovan 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direktor Pečnik Janez, razrešen 23. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,. steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

Rg-42693
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05673 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KOROBAČ, podjetje za gostinstvo in trgovino, d.o.o., Kamnik, sedež: Žebljarska pot 4a, Kamnik, pod vložno št. 1/22070/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5787424
Dejavnost, vpisana 5. 6. 1996: 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih

Rg-42694
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04478 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PALISKA, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Ihanska c.
3., Zaboršt, pod vložno št. 1/23338/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, zastopnika in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5787335
Ustanovitelja: Paliska Miran, Domžale,
Šumberška c. 27, vstop 21. 12. 1994, vložek
1,170.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Paliska Jordan, Domžale, Aškerčeva 9,
vstop 1. 9. 1995, vložek 1.170.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Paliska Miran, razrešen 7. 9. 1995 in ponovno imenovan za direktorja, ki potrebuje
soglasje skupščine pri pridobitvi, odtujitvi
ali obremenitvi nepremičnin in sklepanju
vseh poslov družbe, ki presegajo vrednost
50.000 DEM v tolarski protivrednosti; direktor Paliska Jordan, imenovan 7. 9. 1995, potrebuje soglasje skupščine pri pridobitvi, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin in sklepanju vseh poslov družbe, ki presegajo vrednost 50.000 DEM v tolarski protivrednosti.
Rg-42697
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20150 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa STRIKAN, podjetje za proizvodne, trgovinske in transportne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Nove Fužine
17, Ljubljana, pod vložno št. 1/17680/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
sedeža in firme s temile podatki:
Matična št.: 5622867
Firma: STRIKAN, podjetje za proizvodne, trgovinske in transportne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Reška ul. 11
Sedež: Ljubljana, Reška ul. 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lulić Asim, Ljubljana,
Reška ul. 11, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42701
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17062 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa FLEX, podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem, uvoz in izvoz, svetovanje, posredovanje, zastopanje, prevoze,..., d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 12, sedež: Nazorjeva 12, Ljubljana, pod vložno
št. 1/06905/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapita-
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5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);

6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

jev poslovanja, spreminjanje organizacije
družbe; zastopnica Lukič Irena, razrešena
12. 12. 1994 in ponovno imenovana za zastopnico, ki ne more brez soglasja skupščine sklepati poslov ali sprejemati odločitev,
ki se nanašajo na: odtujitev ali obremenitev
nepremičnin, če to ni izrecno opredeljeno v
letnem programu dela; prenos karšnihkoli
družbenih pravic na druge; imenovanje in
razreševanje revizorjev poslovanja, spreminjanje organizacije družbe.

Rg-42702
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17108 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa CANDELA, inženiring, trgovina in razvoj, d.o.o., Ljubljana, Poljanska 14, sedež: Poljanska 14, Ljubljana, pod vložno št. 1/09511/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5428360
Osnovni kapital: 2,540.000 SIT
Ustanovitelji: Hribar Stojan in Hribar Tamara, oba Ljubljana, Bratovševa ploščad 26,
vstopila 30. 7. 1990, vložila po 635.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Lukič Drago
in Lukič Irena, oba Ljubljana, Celovška 287,
vstopila 30. 7. 1990, vložila po 635.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Hribar Stojan, razrešen 12. 12. 1994
in ponovno imenovan za direktorja, ki ne
more brez soglasja skupščine sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo
na: odtujitev ali obremenitev nepremičnin,
če to ni izrecno opredeljeno v letnem programu dela; prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge; imenovanje in razreševanje revizorjev poslovanja, spreminjanje organizacije družbe; zastopnica Hribar Tamara, razrešena 12. 12. 1994 in ponovno imenovana za zastopnico, ki ne more brez
soglasja skupščine sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: odtujitev ali obremenitev nepremičnin, če to ni
izrecno opredeljeno v letnem programu dela; prenos karšnihkoli družbenih pravic na
druge; imenovanje in razreševanje revizorjev poslovanja, spreminjanje organizacije
družbe; zastopnik Lukič Drago, razrešen 12.
12. 1994 in ponovno imenovan za zastopnika, ki kot namestnik direktorja ne more brez
soglasja skupščine sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: odtujitev ali obremenitev nepremičnin, če to ni
izrecno opredeljeno v letnem programu dela; prenos karšnihkoli družbenih pravic na
druge; imenovanje in razreševanje revizor-

Rg-42705
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20184 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ENERGO TRADE, d.o.o.,
notranja in zunanja trgovina, Ljubljana,
sedež: Linhartova 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/21938/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5730805
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelj: Ponikvar Anton, izstop 16.
12. 1994; Lavrič Martin, Preddvor, Breg ob
Kokri, Breg ob Kokri 1, vstop 16. 12. 1994,
vložek 1,530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ponikvar Anton, razrešen 16. 12.
1994; direktor Lavrič Martin, imenovan 16.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2441 Proizvodnja farmacevtskih
surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
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plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7470 Čiščenje stavb; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Matična št.: 5556171
Firma: CLIMASOL, Podjetje za projektiranje, nadzor in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: CLIMASOL, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Aleševčeva 74
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jurišič Branko, Vrhnika
Verd, Cankarjevo nabrežje 10, vstop 30. 12.
1994, vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Korotaj Andrej, Ljubljana, Groharjeva c. 14, vstop 30. 12. 1994, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Knol Matjaž, Ljubljana, Tacenska 92, vstop
30. 12. 1994, vložek 390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žontar Aleš, Ljubljana,
Komenskega 22, vstop 30. 12. 1994, vložek
390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
KLIMAHIT, d.o.o, Ljubljana, izstop 30. 12.
1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Žontar Aleš, imenovan 30. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Trhnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Matična št.: 5375860
Osnovni kapital: 1,601.364 SIT
Ustanovitelj: Nose Darko, Ljubljana,
Knezov štradon 14, vstop 20. 4. 1990, vložek 1,601.364 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 334
Proizvodnja optičnih inštrumentov in fotografske opreme; 511 Posredništvo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško
svetovanje; upravljanje s holding družbami;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-42718
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00177 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa CLIMASOL, Podjetje za
projektiranje, nadzor in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21, Ljubljana, pod vložno št. 1/15335/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov, firme, sedeža, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Rg-42721
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02389 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ZEMLJEMERSTVO, podjetje za opravljanje geodetskih storitev,
trgovino in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana,
Knezov štradon 14, sedež: Knezov štradon 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/07215/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Rg-42719
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02035 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ALTAS, nepremičnine in inženiring,
d.o.o., sedež: Parmova 53, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22890/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5873819
Ustanovitelja: Alpha Baumanagement
Gesellschaft mbH, Villach, Avstrija, Hans
Gasser Platz 4, vstop 14. 12. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lesnina Trgovina, Trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, Parmova 53, vstop 20. 3. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42724
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/06154 z dne 9. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DAVČNO SVETOVANJE,
podjetje za davčno svetovanje in knjigovodstvo, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 17,
sedež: Linhartova 17, Ljubljana, pod vložno št. 1/22340/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, uskladitev
dejavnosti in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5747651
Firma: DAVČNO SVETOVANJE, podjetje za davčno svetovanje in knjigovodstvo, d.o.o., Ljubljana, Prekmurska 6
Sedež: Ljubljana, Prekmurska 6
Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1996: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.
Rg-42725
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01312 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DEBORA, d.o.o, Podjetje
za storitve in trgovino, Gradaška 10,
Ljubljana, sedež: Gradaška 10, Ljubljana, pod vložno št. 1/17833/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5606756
Firma: DEBORA, založništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Jeranova 1a
Sedež: Ljubljana, Jeranova 1a
Ustanovitelja: Tacol Janislav Peter in Tacol Antonija, oba Ljubljana, Trnovska 4,
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vstop 7. 4. 1992, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-42727
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00199 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa HEUREKA, Specializirano
podjetje za poslovodenje, ekonomiko, finance in razvoj, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Koprska 94, Ljubljana, pod vložno št.
1/02039/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5284147
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanovitelja: Hozjan Ivan, izstop 30.
12. 1994; Hajdinjak Stanislav, izstop 30.
12. 1994; Winterleitner Vojteh, izstop 30.
12. 1994; Mivšek Edvard, Vrhnika, Partizanski tabor 11, vstop 30. 12. 1994, vložek
769.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šuntar Aleš, Trbovlje, Novi Dom 71, vstop
30. 12. 1994, vložek 769.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hozjan Ivan, razrešen 11. 1. 1995,
direktor Mivšek Edvard, imenovan 11. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 6521
Finančni zakup (leasing); 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-42730
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02365 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LESTETIK, podjetje za inženiring, projektiranje, proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in turizem ter uvoz in
izvoz, d.o.o., Grosuplje, Velika Loka 18,
sedež: Velika Loka 18, Grosuplje, pod
vložno št. 1/15987/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5579554
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kocmur Mirko in Kocmur
Ivan, oba Grosuplje, Velika Loka 18, vstopila 25. 2. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 361 Proizvodnja pohištva;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5153 Trgovina na debelo z le-

Rg-42731
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16870 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BARIAN, podjetje za proizvodnjo, razvojni inženiring, trgovino in
storitve, d.o.o., Log, Rimska 2, Brezovica,
sedež: Rimska cesta 2, Log, Brezovica,
pod vložno št. 1/09283/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in spremembo firme s temile
podatki:
Matična št.: 5434041
Firma: BARIAN, podjetje za proizvodnjo, razvojni inženiring, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BARIAN Log, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Plevnik Janez, Brezovica,
Rimska cesta 2, Log, vstop 19. 11. 1990, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Velkavrh-Plevnik Ljudmila, Brezovica, Rimska cesta 2, Log, vstop 20. 12. 1994, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42732
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01634 z dne 9. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27857/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5940648
Firma: HAŠIČ & CO, podjetje za posredovanje in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: HAŠIČ & CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Česnikova 8
Ustanovitelja: Hašič Zlatko in Veljkovič
Dragana, oba Ljubljana, Česnikova 8, vstopila 3. 4. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Hašič Zlatko, imenovan 3. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Veljkovič Dragana, imenovana 3. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1996: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-

Rg-42733
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01986 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SVETOVALEC, svetovanje, inženiring in izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Skopska 8, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09210/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v k. d., spremembo firme, družbenika, dejavnosti, osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5428718
Firma: BIRO RUDOLF & CO, svetovanje, inženiring in izobraževanje, k.d.,
Ljubljana, Skopska 8
Skrajšana firma: BIRO RUDOLF &
CO, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelja: Rudolf Janez, Ljubljana,
Skopska 8, vstop 6. 11. 1990, vložek 2000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Rudolf Jurij, Ljubljana, Skopska 8, vstop 5. 4. 1995, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rudolf Janez, razrešen 5. 4. 1995 in
imenovan za zastopnika, ki kot komplementar zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996: 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-42734
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02013 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TAL, d.o.o. Podjetje za
gradbeništvo in prevozništvo, Vir, Aljaževa 10, Domžale, sedež: Aljaževa 10,
Domžale, pod vložno št. 1/06753/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5384699
Osnovni kapital: 1,563.027 SIT
Ustanovitelj: Tekavc Aleš, Lukovica,
Rafolče 26, vstop 12. 4. 1990, vložek
1,563.027 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-42736
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01595 z dne 9. 5. 1996 pri
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subjektu vpisa AC - Union, d.o.o. za notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili in
deli, Ljubljana, Savska 2, sedež: Savska
2, Ljubljana, pod vložno št. 1/19693/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5662893
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gradišek Dominik, razrešen 31. 1.
1996; direktor Gutnik Janez, Ljubljana, Vojkova cesta 52, imenovan 31. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avtomovilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Zdešar Jože, izstop 29. 6. 1994; Vurušič
Sonja, Mavčiče, Podreča 40 a, vstop 15. 2.
1990, vložek 628.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vurušič Gregor, Mavčiče, Podreča 40/a, vstop 29. 6. 1994, vložek
628.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zdešar Jože, razrešen 20. 12. 1994; zastopnik Vurušič Brane, razrešen 20. 12.
1994 kot pomočnik direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Vurušič Sonja, razrešena
20. 12. 1994 in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.

subjektu vpisa VAN GEYT, založništvo,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 264, sedež: Celovška 264, Ljubljana, pod vložno št.
1/24284/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika in popravo kapitala pri ustanovitelju s temile podatki:
Matična št.: 5786525
Ustanovitelj: Michiel Van Geyt, Hulst,
Nizozemska, Steenstratt 20, 4561, vstop
3. 6. 1993, vložek 1,685.493 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Škreblin Nada, razrešena 1. 7.
1994; direktor Škreblin Jože, Radovljica,
Ul. S. Gregorčiča 15, imenovan 1. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-42737
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13085 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ERFA, družba za trgovino
z mešanim blagom, Dob, d.o.o., sedež:
Bevkova 12, Dob, pod vložno št.
1/04991/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5406315
Osnovni kapital: 4,377.000 SIT
Ustanovitelji: Erčulj Franc st., Dob, Bevkova 12, vstop 10. 2. 1990, vložek 1,459.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Erčulj
Franc ml., Dob, Gubčeva 7a, vstop 10. 2.
1990, vložek 1,459.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Erčulj Aleš, Dob, Bevkova
12, vstop 10. 2. 1990, vložek 1,459.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42738
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17089 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa EMPOR, trgovina in servis, d.o.o., Bičevje 5, Ljubljana, sedež:
Bičevje 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/05623/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5340942
Osnovni kapital: 3,140.000 SIT
Ustanovitelji: Vurušič Brane, Mavčiče,
Podreča 40 a, vstop 15. 2. 1990, vložek
1,884.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Rg-42739
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01499 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PROTRADE, zastopanje
in trgovina, d.o.o., sedež: Rožna dolina,
C. XV/22, Ljubljana, pod vložno št.
1/03542/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5308062
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Merlak Miha, Brezovica,
Log, C. Dol. odreda 45, vstop 19. 8. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42741
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17049 z dne 13. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27880/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev tuje podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5885221
Firma: LINEAR DESIGNS LTD Slovenija
Skrajšana firma: LINEAR DESIGNS
LTD Slovenija
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Slovenska 55 c
Ustanovitelj: LINEAR DESIGNS LTD,
London, 72, New Bond Street, vstop 5. 12.
1994, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Mohar Vasja, Ljubljana, Jurčičev
trg 3, imenovan 5. 12. 1994, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-42742
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00152 z dne 13. 5. 1996 pri

Rg-42744
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00934 z dne 6. 5. 1996 pri
subjektu vpisa FAHO, Podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Dobrepolje, sedež:
Videm 41/c, Dobrepolje, pod vložno št.
1/17182/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, zastopnika, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5603323
Firma: FAHO, Podjetje za trgovino in
zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FAHO, d.o.o.
Sedež: Videm-Dobrepolje, Videm 41/c
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Dušica, VidemDobrepolje, Videm 41/c, vstop 25. 3. 1992,
vložek 1,054.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hočevar Jože, Videm-Dobrepolje,
Videm 41/c, vstop 26. 2. 1996, vložek
746.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hočevar Jože, imenovan 26. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1995: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
176 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov; 181 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov; 183 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 191 Strojenje in dodelava usnja; 192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
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izdelkov; 193 Proizvodnja obutve; 201 Žaganje in skobljanje lesa in impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 361
Proizvodnja pohištva; 362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 363 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov; 365
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 671 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi napravami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje, raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje

s holding družbami; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 745 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 911 Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj; 913 Dejavnost drugih organizacij; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 950 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, instalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-

Rg-42745
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01953 z dne 6. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BONANZA, d.o.o., podjetje za trgovino in storitve, Rašiška 8, Ljubljana, sedež: Rašiška 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10514/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
k.d., uskladitev dejavnosti, spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5449545
Firma: ZAVAŠNIK, družba za trgovino in storitve, k.d., Ljubljana, Rašiška
ulica 8
Skrajšana firma: ZAVAŠNIK, k.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Rašiška ulica 8
Osnovni kapital: 2.200 SIT
Ustanovitelja: Zavašnik Branko, Ljubljana, Rašiška ulica 8, vstop 17. 12. 1990,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Gomboc Lilijana,
Ljubljana, Rašiška ulica 8, vstop 30. 3. 1995,
vložek 200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1996: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
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dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dremelj Tomaž in Dremelj Blaž, oba Škofljica, Lavrica, Dolenjska c. 339, vstop 22. 6. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 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; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 6521 Finančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-42746
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07852 z dne 6. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VB & S, podjetje za grafične storitve, d.o.o., Ljubljana, Milana
Majcna 4, sedež: Milana Majcna 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/02166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev, dejavnosti, deležev, osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5287863
Osnovni kapital: 1,566.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Vinko, Ljubljana,
Flandrova 19, vstop 11. 7. 1989, vložek
1,566.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Avsec Biserka, izstop 11. 5. 1994; Korošec
Žarko, izstop 11. 5. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

Rg-42747
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05170 z dne 7. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BIOSTIK, podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem, d.o.o., Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, sedež: Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, pod vložno št. 1/16151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5573556
Firma: BIOSTIK, podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BIOSTIK, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Podutiška cesta 154
Rg-42748
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17071 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa UTRIP, storitve in proizvodnja, d.o.o., Trzin, Mengeška 32 a, sedež: Mengeška 32 a, Trzin, pod vložno št.
1/08409/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5413907
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zevnik Stanislav in Zevnik Nuša, oba Trzin, Mengeška 32 a, vstopila 24. 7. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996: 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Rg-42751
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17160 z dne 7. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DIVAN, Podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o., Lavrica, sedež:
Dolenjska c. 339, Škofljica, Lavrica, pod
vložno št. 1/19323/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5653690

Rg-42753
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01689 z dne 22. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27614/02 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5936284001
Firma: BONAFIN, družba za finančne
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Maribor
Skrajšana firma: BONAFIN, d.o.o., Podružnica Maribor
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Maribor, Partizanska 3-5
Ustanovitelj: BONAFIN, d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 27-29, vstop 2. 4. 1996,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jamnik Mike-Lojze, Ljubljana, Privoz 11 b, imenovan 2. 4. 1996, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
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na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

prokuristom; prokurist Mazgon Marko,
Domžale, Murnova ulica 17, razrešen 21. 3.
1996 in imenovan za skupnega prokurista,
ki zastopa družbo kolektivno z drugim direktorjem ali prokuristom.

terialom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-42754
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01690 z dne 22. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27614/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5936284002
Firma: BONAFIN, družba za finančne
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Celje
Skrajšana firma: BONAFIN, d.o.o., Podružnica Celje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Celje, Ul. XIV. divizije št. 14
Ustanovitelj: BONAFIN, d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 27-29, vstop 2. 4. 1996,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jamnik Mike-Lojze, Ljubljana, Privoz 11 b, imenovan 2. 4. 1996, zastopa
podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-42755
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01640 z dne 18. 4. 1996
pri subjektu vpisa PIOSOL, proizvodnja
in prodaja oblek, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Cesta na Brdo 47, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26201/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5866332
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Mauerhofer Rupert, Pinkafeld, Burgenlandsiedlung 18, razrešen 21. 3. 1996 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo kolektivno z drugim direktorjem ali

Rg-42756
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01400 z dne 27. 3. 1996 pod
št. vložka 1/21872/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice s temile podatki:
Matična št. 5744539
Firma: PREL-ING, Družba za inženiring, trgovino in svetovanje, d.o.o., Begunje pri Cerknici, Begunje pri Cerknici,
podružnica Ljubljana, Glavarjeva 47
Skrajšana firma: PREL-ING, d.o.o., Begunje pri Cerknici, podružnica Ljubljana, Glavarjeva 47
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Glavarjeva 47
Ustanovitelj: PREL-ING, Družba za inženiring, trgovino in svetovanje, d.o.o., Begunje pri Cerknici, Begunje pri Cerknici
101, vstop 12. 12. 1995, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Prelog Tavčar Anka (Anica), Begunje pri Cerknici, Begunje pri Cerknici 101,
imenovana 12. 12. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Prelog Slavko,
Ljubljana, Glavarjeva 47, imenovan 12. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev kot namestnik direktorice.
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 361
Proizvodnja pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 454 Zaključna
gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 511
Posredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-

Rg-42758
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00135 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MarinTeS, Marine Tehnical Services, pomorski tehnični servis,
d.o.o., sedež: Bratovševa ploščad 18, Ljubljana, pod vložno št. 1/12446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5517702
Dejavnost, vpisana dne: 28. 3. 1996: 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in naprav; 315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 351 Gradnja in
popravilo ladij in čolnov; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 602 Drug kopenski
promet; 611 Pomorski promet; 612 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 732 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 741 Pravne,
računovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Rg-42760
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17367 z dne 27. 3. 1996
pri subjektu vpisa METROPOLIS MEDIA, podjetje za marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod Ježami 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19078/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5631556
Osnovni kapital: 8,650.273 SIT
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Ustanovitelja: Vilfan Miran, Ljubljana,
Verdnikova 10, vstop 28. 12. 1992, vložek:
1,290.041 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Demian D. Duggan, Santa Barbara, ZDA,
1933 Cliff Drive, Suite 20, vstop 11. 6. 1992,
vložek 7,360.232 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki: 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 6420 Telekomunikacije; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetništvo in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost.

1.000 SIT, odgovornost: oba odgovarjata s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Ogrinc Adela, imenovana 19. 4.
1994, posluje le s pisnim soglasjem prvega
družbenika za vsako sklepanje posla posebej.
Uskladitev z Zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
je vpisana v sodni register s sklepom Srg št.
96/01962 dne 30. 4. 1996.

kovinami in rudami; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 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 prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-42761
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00057 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa DERENDA, trgovina in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160,
sedež: Dunajska 160, Ljubljana, pod vložno št. 1/22066/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5742706
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Derenda Darko, Ljubljana, Glonarjeva ulica 3, imenovan 19. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-42764
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01962 z dne 30. 4. 1996 pri
subjektu vpisa CONSELING, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Brlog št. 2,
Velike Lašče, sedež: Brlog št. 2, Velike
Lašče, pod vložno št. 1/08754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razveljavitev
sklepa o zavrženju srg 94/3403 in spremembo zastopnika, firme, ustanovitev in deležev
ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5420199
Firma: OGRINC CONSELING IN
DRUGI, proizvodnja, trgovina in storiteve, d.n.o., Brlog št. 2, Velike Lašče
Skrajšana firma: OGRINC CONSELING IN DRUGI, d.n.o., Velike Lašče.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo.
Ustanovitelja: Ogrinc Emil, vstop 4. 9.
1990 in Ogrinc Adela, vstop 19. 4. 1994,
oba Ljubljana, Maroltova 10, vložila po

Rg-42765
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16274 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu vpisa EPID, Podjetje za ekonomsko propagando, marketing, inženiring, grafiko in
trgovino, d.o.o., sedež: Nussdorferjeva 11,
Ljubljana, pod vložno št.1/17763/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in spremembo firme
s temile podatki:
Matična št.: 5607060
Firma: EPID, podjetje za ekonomsko
propagando, marketing, inženiring, grafiko in trgovino, d.o.o., Nussdorferjeva 11,
Ljubljana
Skrajšana firma: EPID, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,704.000 SIT
Ustanovitelja: Baraga Alojzij, Ljubljana, Nussdorferjeva 11, vstop 5. 4. 1992,
vložek 852.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Baraga Pavič Mojca, Ljubljana, Trubarjeva 91, vstop 5. 4. 1992, vložek 852.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Baraga Marija, izstop 25. 5. 1994; Pavič Milan, izstop
25. 5. 1994.
Rg-42767
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08686 z dne 30. 4. 1996 pri
subjektu vpisa POTOM, Podjetje za trgovino, gostinstvo in gradbeništvo, d.o.o.,
Kočevje, sedež: Mahovnik 10, Kočevje,
pod vložno št. 1/10635/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5533899
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tomazini Zdravko in Tomazini Irena, oba Kočevje, Mahovnik 10,
vstopila 25. 12. 1990, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4532 Izolacijska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s

Rg-42768
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15435 z dne 30. 4. 1996 pri
subjektu vpisa REHA, trgovina, proizvodnja, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Cesta
na Bokalce 3, sedež: Cesta na Bokalce 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22426/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenika, firme, sedeža in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5809991
Firma: REHA, trgovina, proizvodnja,
svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: REHA, d.o.o.
Sedež: Videm, Videm 21d, Dol pri
Ljubljani.
Osnovni kapital: 1,502.400 SIT
Ustanovitelj: Bokalič Bojan, Videm, Videm 23, vstop 16. 11. 1993, vložek
1,502.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vrhovec Janko, izstop 5. 1. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Vrhovec Janko, razrešen 5. 1. 1994.
Rg-42769
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11101 z dne 30. 4. 1996
pri subjektu vpisa PALADA, proizvodnja,
marketing in inženiring, d.o.o., Grosuplje, sedež: Prešernova 29, Grosuplje, pod
vložno št. 1/06572/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5363144
Firma: PALADA, Družba za proizvodnjo, marketing in inženiring, d.o.o., Grosuplje
Osnovni kapital: 2,279.000 SIT
Ustanoviteljica: Barborič Marta, Grosuplje, Prešernova 29, vstop 5. 4. 1990, vložek
2,279.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
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5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 517 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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.;
6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 012 Živinoreja; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
013 Mešano kmetijstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 014 Storitve za rastlinsko pridelavo
in živinorejo brez veterinarskih storitev; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev;
020 Gozdarstvo in gozdarske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 141
Pridobivanje kamnin; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 142 Pridobivanje peska in
gline; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj upravljalci strojev; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem.

subjektu vpisa NOVICE, Zasebno podjetje za marketing in reklame ter organizacijske storitve, d.o.o., Ljubljana, Tolstojeva 43, sedež: Tolstojeva 43, Ljubljana,
pod vložno št. 1/03117/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5328900
Osnovni kapital: 1,633.000 SIT
Ustanovitelj: Kumer Niko, Ljubljana,
Rusjanov trg 10, vstop 17. 11. 1989, vložek
1,633.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1996:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-42770
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08775 z dne 30. 4. 1996 pri
subjektu vpisa HITELEKTRONIK, d.o.o.,
proizvodnja, svetovanje, trženje in izvozno-uvozna dejavnost, Pestotnikova 3,
Ljubljana, sedež: Pestotnikova 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/03348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti, spremembo osnovnega kapitala
in zastopnika s temile podatki:
Matična št.:5306981
Skrajšana firma: HITELEKTRONIK,
d.o.o.
Osnovni kapital: 2,868.807 SIT
Ustanovitelji: Sever Jože, Sever Ksenija
in Sever Damjan, vsi Ljubljana, Pestotnikova 3, vstopili 24. 1. 1990, vložili po 956.269
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Sever Ksenija, imenovana 11. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije.
Rg-42771
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11102 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu vpisa AGROGRADNJA, podjetje za
gradbeništvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Zavrstnik, sedež: Zavrstnik 10, Šmartno
pri Litiji, pod vložno št. 1/18520/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti
in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5643295
Firma: AGROGRADNJA, Podjetje za
gradbeništvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROGRADNJA,
d.o.o.
Osnovni kapital: 2,696.000 SIT
Ustanovitelj: Ceglar Vojko, Šmartno pri
Litiji, Zavrstnik 10, vstop 30. 3. 1992, vložek 2,696.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelo-

Rg-42773
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01504 z dne 30. 4. 1996
pri subjektu vpisa Prvi investicijski sklad
pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež: Trdinova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/25548/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o povečanju osnovnega kapitala
z vložki s temile podatki:
Matična št.: 5893399
S sklepom skupščine z dne 16. 2. 1996
se osnovni kapital z vložki poveča za
583,800.000 SIT.
Rg-42778
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17055 z dne 30. 4. 1996 pri

Rg-42779
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11302 z dne 30. 4. 1996 pri
subjektu vpisa UNITECH, d.o.o., razvoj,
proizvodnja, prodaja opreme, sistemov in
storitev, inženiring, uvoz in izvoz ter zastopanje firm, sedež: Tobačna 2 a, Ljubljana, pod vložno št. 1/20677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, osnovnega kapitala in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5715253
Sedež: Ljubljana, Vrtača 7a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pardubsky Andrej, Ljubljana, Vrtača 7a, vstop 11. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gregorič Fedor, izstop 27. 5. 1994; Maček
Jadran, izstop 17. 1. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1996: 321
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
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in ortopedskih pripomočkov; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih inštrumentov in naprav
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih inštrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 334
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 335
Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja ur; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimental-

ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; podjetniško
svetovanje; upravljanje s holding družbami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

vložno št. 1/09501/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5485452
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 366 Druge
predelovalne dejavnosti, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52462 Trgovina

Rg-42784
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17099 z dne 28. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27662/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5894123
Firma: A. B. SIBILA, Arhitektni biro,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: A. B. SIBILA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, B. Bezlaja 3
Osnovni kapital: 1,562.124 SIT
Ustanovitelj: Sibila Miško, Ljubljana,
Kunaverjeva 31, vstop 10. 11. 1994, vložek
1,562.124 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Strniša Uroš, izstop 10. 11. 1994; Avsec
Daša, izstop 10. 11. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sibila Miško, imenovan 10. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Strniša Uroš, razrešen 10. 11. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 5170
Druga trgovina na debelo; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-42785
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/09248 z dne 25. 3. 1996 pri subjektu vpisa INTERCONTI, turizem, trgovina,
uvoz, izvoz, d.o.o., sedež: Tivolska 30,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09751/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in firme s temile podatki:
Matična št.: 5444446
Firma: INTERCONTI, turizem, trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 30
Osnovni kapital: 1,516.556 SIT
Ustanoviteljica: Kovač Irena, Pivka, Javorniška 6, vstop 17. 11. 1990, vložek
1,516.556 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42786
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00574 z dne 20. 3. 1996
pri subjektu vpisa PAVLIČ - LINE, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, marketing, gostinstvo, turizem, zunanjo trgovino in zastopanje tujih partnerjev, Goričane, sedež: Goričane 59 d, Medvode, pod
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na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 641 Poštne in kurirske
storitve; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov,
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna dejavnost;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Osnovni kapital: 1,554.000 SIT
Ustanovitelj: Jančigej Tomaž, Ljubljana, Kersnikova 11, vstop 31. 7. 1990, vložek 1,554.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6024 Cestni tovorni promet.

Matična št.: 5326427
Osnovni kapital: 1,922.233,10 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Bogomir in Kovačič Anica, oba Ljubljana, Menardova 61,
vstopila 22. 12. 1989, vložila po 961.116,55
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-42787
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/05782 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ETEKS, svetovanje, trgovina, proizvodnja, izvoz, uvoz, d.o.o., sedež: Kersnikova 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08127/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti, firme, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5394236
Firma: ETEKS, svetovanje, trgovina,
proizvodnja, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, Celovška 73
Skrajšana firma: ETEKS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Celovška 73

Rg-42792
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00062 z dne 18. 3. 1996 pri
subjektu vpisa AD CONSULTING, podjetje za informacijsko svetovanje, razvoj
programske opreme in zastopstva tujih
firm, d.o.o., Ljubljana, sedež: Medvedova
28, Ljubljana, pod vložno št. 1/05358/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5335876
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Robnik Filipič Pavla,
Ljubljana, Brodarjev trg 13, vstop 26. 2.
1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lušičić Leo, Crikvenica, Ul.
Hrusta 6b, vstop 26. 2. 1990, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Filipič Nina, Ljubljana, Brodarjev
trg 13, imenovana 14. 12. 1994, zastopa
družbo skupaj z enim od direktorjev družbe.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 221
Založništvo; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 726
Druge računalniške dejavnosti; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-42793
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/08753 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu vpisa KIP KOVAČIČ, Podjetje za izdelavo okrasnih predmetov iz armiranega
poliestra in kamna, d.o.o., Ljubljana, Menardova 61, sedež: Menardova 61, Ljubljana, pod vložno št. 1/04566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Rg-42795
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00455 z dne 20. 3. 1996 pri
subjektu vpisa KORIDA, d.o.o., podjetje
za trženje in proizvodnjo, Logatec, sedež:
Nazorjeva 1, Logatec, pod vložno št.
1/03867/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme in skrajšane
firme s temile podatki:
Matična št.: 5317797
Firma: KORIDA, d.o.o., podjetje za trženje in proizvodnjo, Cerknica
Skrajšana firma: KORIDA, d.o.o.,
Cerknica
Sedež: Cerknica, Ulica 4. maja št. 18
Rg-42797
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09253 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa CAMPO, družba za proizvodnjo in trgovino z neživilskimi izdelki, Ljubljana, d.o.o., sedež: Sp. Pirniče
57, Ljubljana, pod vložno št. 1/03246/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža in osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5327849
Sedež: Ljubljana, Zavrh 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mis Ksenja, Radomlje,
Tovarniška 4, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42798
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00155 z dne 18. 3. 1996 pri
subjektu vpisa PERCOM, Podjetje za izvoz-uvoz, servis in inžiniring, d.o.o., Podlimbarskega 29, Ljubljana, sedež: Podlimbarskega 29, Ljubljana, pod vložno št.
1/03185/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo sedeža, uskladitev dejavnosti,
spremembo firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5328110
Firma: PERCOM, Podjetje za izvozuvoz, servis in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: PERCOM, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kolarjeva ulica 47
Osnovni kapital: 1,500.002 SIT
Ustanovitelj: Debevec Peter, Ljubljana,
Kantetova ulica 16, vstop 29. 11. 1989, vložek 1,500.002 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
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na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
6521 Finančni zakup (leasing); 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem.

li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5231 Dejavnost lekarn; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov.

steinova 31, vstop 11. 11. 1993, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten, 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-42801
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14739 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu vpisa JANUS, družba za storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Emonska
18, Ljubljana, pod vložno št. 1/02729/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5302781
Ustanovitelj: Ušaj Marko, izstop 23. 9.
1994; Končar Dušan, izstop 23. 9. 1994;
Steiner Janez, Mokronog, Majcnova 12,
vstop 1. 9. 1994, vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Ušaj Marko, razrešen 23. 9. 1994;
zastopnik Končar Dušan, razrešen 23. 9.
1994.
Rg-42802
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17269 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ARTCOM, storitve in trgovina, d.o.o., Logatec, Hrib 1, sedež: Hrib
1, Logatec, pod vložno št. 1/16689/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5604818
Osnovni kapital: 2,590.100 SIT
Ustanovitelja: Smole Marko, vložek
2,580.100 SIT in Smole Jure, vložek 10.000
SIT, oba Logatec, Hrib 1, vstopila 7. 3. 1992,
odgovornost: ne odgovarjata; Česnik Ivan,
izstop 15. 4. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-

Rg-42803
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11117 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu vpisa SALOMON, Ljubljana, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 23, sedež: Cesta 24. junija 23,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03891/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5325277
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: GALOP, d.o.o., Ljubljana, Novo Polje c. III/17, vstop 17. 5. 1994,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; SKOK, d.o.o., Vrhnika, Cesta na barju 19, vstop 17. 5. 1994, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; ALGAS,
d.o.o., Ljubljana, Pod gričem 10, Nadgorica, vstop 17. 5. 1995, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Skok Lenart, izstop 17. 5. 1994; Miklič Željko, izstop 17.
5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Miklič Željko, Ljubljana, Novo Polje, C. III/17, razrešen 17. 5. 1994 kot namestnik direktorja in ponovno imenovan za
zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-42806
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17044 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu vpisa GRADING EM, gradbeništvo,
energetika, storitve, d.o.o., Zgornje Pirniče 70, Medvode, sedež: Zgornje Pirniče 70,
Medvode, pod vložno št. 1/22969/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5767504
Osnovni kapital: 1,692.000 SIT
Ustanovitelji: Alagić Midhat, vložek
1,592.000 SIT in Alagić Elvira, vložek
50.000 SIT, oba Ljubljana, Adamičeva 17,
vstopila 22. 4. 1993, odgovornost: ne odgovarjata; Bratić Ehmid, Ljubljana, Herber-

Rg-42807
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01650 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu vpisa DINES EKONOMSKI INŽENIRING, PROIZVODNJA, RAZVOJ, d.o.o.,
podjetje za ekonomsko svetovanje, proizvodnjo, organizacijo in avtomatsko obdelavo podatkov, sedež: Parmova 41, Ljubljana, pod vložno št. 1/02691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, poslovnih deležev, zastopnikov ter uskladitev in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5301998
Firma: DINES, trgovina, storitve in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 2
Skrajšana firma: DINES, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Vurnikova 2
Ustanovitelja: Deu Rudolf in Deu Gregor, oba Ljubljana, Mokrška 51, vstopila
24. 10. 1989, vložila po 1,654.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Deu Gregor, imenovan 2. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo s drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5274 Druga popravila; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6420 Telekomunikacije; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hribar Igor, izstop 26. 5. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ptičak Renata, Ljubljana, Celovška
125, imenovana 26. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Hribar Igor, razrešen 26. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 252 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 652 Drugo finančno posredništvo; 703 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 926
Športna dejavnost.

popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, instalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;

Rg-42809
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03059 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SUNS, Hribar in družbenik, d.n.o., podjetje za storitve in zastopanje, Linhartova 68, Ljubljana, sedež:
Linhartova 68, Ljubljana, pod vložno št.
1/24841/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev zastopnika ter uskladitev dejavnosti in preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5819156
Firma: HOBO FINANCE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pelan Jadranka, Ljubljana, Vrščajeva 7, vstop 19. 6. 1993, vložek

Rg-42810
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17230 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu vpisa KTK VISOKO, d.o.o., mednarodno proizvodno in trgovsko podjetje, Celovška 42, Ljubljana, sedež: Celovška 42,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19772/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5662141
Osnovni kapital: 2,912.000 SIT
Ustanovitelj: D. P. KTK VISOKO p.o.,
Visoko, Prijeko 1, Visoko, vstop 10. 8. 1992,
vložek 2,912.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
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6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6711 Storitve finančnih trgov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-

lo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230

Rg-42813
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01920 z dne 25. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27815/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 5898463
Firma: DOJS DOBRECOVIĆ, k.d.,
montaža in vzdrževanje vodovodnih ter
ogrevalnih instalacij, Ljubljana
Skrajšana firma: DOJS DOBRECOVIĆ, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Kajuhova ulica 42
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Dobrecović Josip, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem,
in Dobrecović Srečko, odgovornost: ne
odgovarja, oba Ljubljana, Kajuhova ulica 42,
vstopila 28. 3. 1995, vložila po 1.000 SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Dobrecović Josip, imenovan 28. 3.
1995, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1996: 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 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
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Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 9213
Kinematografska dejavnost; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

60313, Steinweg 1, vstop 20. 5. 1996, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Erjavec Jožica, Stara Cerkev, Slovenska vas št.
36, vstop 20. 5. 1996, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Deržek Walter,
Kočevje, Šeškova ulica 3 a, vstop 20. 5. 1996,
vložek 180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Briški Marjanca, Kočevje, Bračičeva
ulica 2, vstop 20. 5. 1996, vložek 120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Erjavec Jožica, imenovana 20. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke in
vlaken volnenega tipa; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 2852 Splošna mehanična dela; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4531 Električne inštalacije; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apatarov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet.

Ustanovitelj: LESNINA TRGOVINA,
Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana, Parmova 53, vstop 26. 4. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fekonja Uroš, Ljubljana, Polje Cesta
VI/12, imenovan 26. 4. 1996, potrebuje soglasje ustanovitelja za naslednje posle: pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin, če posel ni predviden že v planskem
aktu; določanje splošnih pogojev poslovanja; podeljevanje pooblastil za sklepanje
pravnih poslov; spreminjanje notranje organizacije družbe.
Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten, 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5519 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-

Rg-42816
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00709 z dne 3. 4. 1996 pri
subjektu vpisa JOBB, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: C. v Kleče 16, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13923/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5526728
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Bernot Guzelj Breda, Vodice, Skaručna 14 e, razrešena 31. 1. 1996 in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev; direktor Jensterle Jože, Medvode,
Donova c. 15, razrešen 31. 1. 1996 in imenovan za družbenika, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-42819
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01839 z dne 17. 4. 1996 pri
subjektu vpisa INTERMEDIA, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Grablovičeva 1, sedež: Grablovičeva 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/04238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova ustanoviteljice s temile podatki:
Matična št.: 5319412
Ustanoviteljica: Bertoncelj Petra, Ljubljana, Celovška cesta 85, vstop 22. 12. 1989,
vložek 61.680 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42820
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02583 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VIČ, sedež: Abramova 26, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00758/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5084458
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Malovrh Franc, razrešen 1. 3. 1995
kot ravnatelj šole; zastopnica Vehar Ana,
Preserje, Podpeč 84, razrešena 8. 4. 1996
kot pomočnica ravnatelja in imenovana za
ravnateljico, ki zastopa šolo brez omejitev.
Rg-43024
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02498 z dne 31. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27973/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5917972
Firma: AVIO-TEX, proizvodnja odej
in pregrinjal, d.o.o
Skrajšana firma: AVIO-TEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kočevje, Trata XIV/8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: FACTA Handels und Vertretungsgesellschaft mbH, Frankfurt/M

Rg-43025
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02337 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa HOTEL SLON, d.d., Ljubljana, sedež: Slovenska c. 34, Ljubljana,
pod vložno št. 1/03933/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta z
dne 25. 4. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5004853
Rg-43026
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02327 z dne 31. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27959/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5945470
Firma: LESNINA INTERIERI, Trgovina s pohištvom, d.o.o.
Skrajšana firma: LESNINA INTERIERI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni log 90
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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čunalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi šredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn,
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-43030
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02252 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DIMNIKARSKO PODJETJE, p.o., Ljubljana, Linhartova 62/a, sedež: Linhartova 62/a, Ljubljana, pod vložno št. 1/01980/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5072590
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Burkelca Mojca, razrešena 30. 9. 1993.

njihovo prodajo; najetje in dajanje kreditov
in poroštev nad enim letom.

Rg-43029
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02273 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SVEA, Lesna industrija,
d.d., Zagorje ob Savi, sedež: Cesta 20.
julija 23, Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/00280/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega odbora s temile podatki:
Matična št.: 5034167
Člani nadzornega sveta: Kolar Milojka,
Pivk Miro in Javoršek Marjan, vsi izstopili
29. 9. 1995 ter Garantini Tomislav, Groff
Marijan in Petrič Simon, vstopili 29. 9.
1995.

Rg-43032
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02248 z dne 28. 5. 1996 pri subjektu vpisa SVETOVALNI CENTER ZA
OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE,
LJUBLJANA, Gotska 18, p.o., sedež: Gotska 18, Ljubljana, pod vložno št. 1/00494/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5050243
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Strojin Marija, Ljubljana-Šentvid, Prušnikova ulica 25, razrešena 7. 4. 1996 kot v.
d. direktorja ter dne 8. 4. 1996 imenovana za
direktorico, ki zastopa brez omejitev.
Rg-43033
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02201 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Prometni institut Ljubljana, d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov,
Ljubljana, Kolodvorska 11, sedež: Kolodvorska 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/16451/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, zmanjšanje osnovnega kapitala in deleža
ter spremembo pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5674522
Osnovni kapital: 38,900.375 SIT
Ustanovitelj: Železniško gospodarstvo
Ljubljana, p.o., Ljubljana, Moše Pijadejeva
39, vstop 28. 6. 1991, vložek 38,900.375
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
S sklepom skupščine z dne 22. 12. 1994
se osnovni kapital družbe zmanjša od
255,683.000 SIT na 38,900.375 SIT.
Rg-43034
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02195 z dne 14. 5. 1996
pri subjektu vpisa POSLOVNI SISTEMI
MERCATOR, d.d., sedež: Dunajska cesta
107, Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5300231
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Pregl Kazimir Živko, Ljubljana, Rimska
16, razrešen 23. 11. 1995 kot predsednik poslovodnega odbora ter imenovan za predsednika uprave, ki zastopa družbo neomejeno in
mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za naslednje posle: nabavo in prodajo osnovnih sredstev (materialne naložbe),
katerih vrednost presega 50 milijonov tolarjev in ni predvidena v letnem planu; ustanavljanje in ukinjanje družb doma in v tujini in
podružnic v tujini, nakup delnic oziroma poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo in

Rg-43035
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg. št. 96/02123 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KEMIJSKA INDUSTRIJA
KAMNIK, p.o., sedež: Fužine 9, Kamnik,
pod vložno št. 1/00806/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5043247
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kuret Peter, razrešen 3. 3. 1996;
direktor Cerar Matija-Bogdan, Lukovica,
Gradišče 45, imenovan 3. 3. 1996 zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996:
1591 Proizvodnja žganih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2412 Proizvodnja barvil
in pigmentov; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2461 Proizvodnja razstreliv; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2742 Proizvodnja
aluminija; 2852 Splošna mehanična dela;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje, 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4010 Oskrba z elektriko;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 511 Posredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
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opremo in hišnimi živalmi; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7522
Obramba; 75252 Poklicno in prostovoljno
gasilstvo; 75253 Druge oblike zaščite in
reševanja; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

subjektu vpisa MIBEX GROUP, družba
za investicije, inženiring in gradbeništvo,
d.o.o., sedež: Rožna dolina, c. VI/36, Ljubljana, pod vložno št. 1/11746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in pripojitev družbe ARS INŽENIRING
d.o.o. Ljubljana s temile podatki:
Matična št.: 5483425
Firma: ARS INŽENIRING, družba za
investicije, inženiring in gradbeništvo,
d.o.o.
Skrajšana firma: ARS INŽENIRING,
d.o.o.
Pripojitev ARS INŽENIRING d.o.o.
Ljubljana, Rožna dolina c. VI/36, št. reg.
vl.: 1/1778/00 na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 26. 3. 1996.

Matična št.: 5043425
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Urlep Vojmir, Ljubljana, Grič 3a,
razrešen 3. 4. 1996 kot namestnik predsednika ter imenovan za generalnega direktorja, ki kot predsednik uprave zastopa družbo
samostojno, v celoti in brez omejitev.

Rg-43036
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg. št. 96/02109 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KEFO, Trgovina s fotografskim in laboratorijskim blagom, d.d.,
Ljubljana, sedež: Kongresni trg 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/01110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa
zastopnika in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5000971
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Zajšek Matjaž, Ljubljana, Šmartno,
Ulica Željka Tonija 47, razrešen 17. 4. 1996
kot začasna uprava in ponovno imenovan za
zastopnika, ki zastopa družbo kot uprava,
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kočevar Alenka, Cesar Janežič Marjeta in Upelj Vojko,
vsi izstopili 16. 4. 1996, ter Cesar Janežič
Marjeta, Dovč Prinčič Metoda in Upelj Vojko, vstopili 16. 4. 1996.
Rg-43037
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg. št. 96/02108 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AGART, umetniška zadruga, z.b.o., Ljubljana, Celjska 6, sedež:
Celjska 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/26457/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in popravo naslova ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5895707
Ustanovitelj: Kordiš Peter, Ljubljana,
Cankarjevo nabrežje 1, vstop 21. 2. 1995,
vložek 6.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Goršič Tomaž, razrešen 19. 4. 1996;
direktor Petric Bogdan-Jožef, Ljubljana,
Podjunska 13, imenovan 19. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-43039
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg. št. 96/01957 z dne 30. 5. 1996 pri

Rg-43041
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg. št. 96/01920 z dne 14. 5. 1996
pri subjektu vpisa IMOS, Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Linhartova 13, sedež: Linhartova 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/01382/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5005906
Člani nadzornega sveta: Golob-Mlakar
Nada, Križnik Gorazd, Savenc Bojana, Vrhovec Marko in Zbašnik Stanko, vsi izstopili
10. 4. 1996 ter Golob Mlakar Nada, Križnik
Gorazd, Savenc Bojana, Vrhovec Marko in
Zupančič Alojz, vstopili 10. 4. 1996.
Rg-43042
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg. št. 96/01876 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa LEKARNA KOČEVJE, p.o., sedež:
Trg zbora odposlancev 72, Kočevje, pod
vložno št. 1/01220/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo firme, pooblastil zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5874238
Firma: LEKARNA KOČEVJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: OLO Kočevje, izstop
22. 12. 1992; Občina Kočevje, Kočevje,
Ljubljanska c. 26, vstop 22. 12. 1992,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Rovan Zofija, Kočevje, Mestni log
III/15, razrešena 16. 11. 1993 ter Žegarac
Rovan Zofija, ponovno imenovana za direktorico, ki za sklepanje pogodb o večjih investicijah oz. investicijsko vzdrževalnih delih
na objektu zavoda in pogodb o nakupu ter
odtujitvi nepremičnin po 11. členu akta o
ustanovitvi potrebuje soglasje ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 5231
Dejavnost lekarn.
Rg-43043
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg. št. 96/01875 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., firma
v angleškem jeziku: LEK Pharmaceutical
and Chemical Company, d.d., sedež: Verovškova 57, Ljubljana, pod vložno št.
1/00253/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:

Rg-43044
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg. št. 96/01862 z dne 14. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27884/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.d. s temile
podatki:
Matična št.. 5941075
Firma: CAPINVEST 2, d.d., Pooblaščena investicijska družba Ljubljana, oz. v
angleškem jeziku: CAPINVEST 2 joint
stock company Authorized Investment
Found, Ljubljana
Skrajšana firma: CAPINVEST 2, d.d.,
PID Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Pražakova 6
Osnovni kapital: 170,134.000 SIT
Ustanovitelj: CAP-INVEST, Pooblaščena družba za upravljanje, d.d., Ljubljana,
Pražakova 6, vstop 29. 3. 1996, vložek
170,134.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brankov Žika, Ljubljana, Vurnikova
11, imenovan 29. 3. 1996, zastopa družbo
samostojno v vseh poslih, razen v poslih, ki
se opravljajo le s soglasjem nadzornega sveta, in sicer lahko direktor le s soglasjem
nadzornega sveta sklepa naslednje posle:
pridobitev (vključno z gradnjo), odsvojitev
in obremenitev nepremičnin; pogodbe, za
katere je tako določeno s poslovnim načrtom družbe; plačilo provizije v delnicah investicijske družbe; najemanje in dajanje posojil, če znesek posojila presega 100.000
DEM po tečaju DEM; pogodbe o prenosu
opravljanja plačilnega prometa, hrambe
vrednostnih papirjev in opravljanja poslov
o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na
borzi; izplačilo predčasne dividende.
Člani nadzornega sveta: Bulič Bojan, Sušnik Ivan in Šimonka Tibor, vsi vstopili 29.
3. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
S sklepom skupščine z dne 29. 3. 1996
se osnovni kapital poveča za 400,000.000
SIT, in sicer na 570,134.000 SIT z novimi
vložki.
Rg-43045
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg. št. 96/01857 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DINOS TEKSTILKA, podjetje za regeneracijo tekstila, d.d., sedež:
Kurilniška 18, Ljubljana, pod vložno št.
1/11470/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5465079
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tkalec Ivan, dipl. ing., razrešen
31. 3. 1996; zastopnica Gregorčič Nadja,
Ljubljana, Smrekarjeva 7, imenovana 1. 4.
1996, zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev kot v.d. direktorja.
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Rg-40527
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02326 z dne 29. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ABADOS, d.o.o., podjetje
za trgovino, proizvodnjo in turizem ter
storitve, sedež: Aljaževa 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21605/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti,
spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5729530
Ustanovitelja: Janežič Boris, izstop 10.
4. 1995; Sedej Alenka, vstop 15. 2. 1993 in
Sedej Bojan, vstop 15. 12. 1993, oba Ljubljana, Železnikarjeva 6, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Janežič Boris, razrešen 10. 4. 1995; direktorica Sedej Alenka, imenovana 10. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Sedej Bojan, imenovan 10. 4. 1995, kot
namestnik direktorice zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 22l Založništvo; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 671 Pomožne dejavnosti
v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko
propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
923 Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-40573
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št..95/05472 z dne 15. 3. 1996
pri subjektu vpisa GREBENC, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Podpeč, sedež: Podpeč
26, Preserje, pod vložno št. 1/09412/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5776503
Firma: GREBENC, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Preserje, Podpeč 26.

sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno
s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v

Rg-40630
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14779 z dne 10. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ROŽCA, d.o.o., proizvodnja, trgovina, zunanja trgovina, Grosuplje, sedež: Prešernova 39, Grosuplje, pod
vložno št. 1/13219/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, zastopnikov in osnovnega
kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5595983
Firma: ALJANČIČ SPORTS PROJECTS, d.o.o., podjetje za trgovino in zunanjo trgovino, Grosuplje
Skrajšana firma: ALJANČIČ SPORTS
PROJECTS, d.o.o., Grosuplje
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanovitelj: Aljančič Ruža, izstop 30.
5. 1994; Aljančič Ernest, Grosuplje, Prešernova 39, vstop 30. 5. 1994, vložek 1,538.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Aljančič Ruža, razrešena 30. 5.
1994; direktor Aljančič Ernest, imenovan
30. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1996: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 192 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 511 Posredništvo; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
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diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n. 921
Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92623 Druge
športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo

z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi

Rg-40643
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01451 z dne 10. 4. 1996 pri
subjektu vpisa GEŠO Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Rožna ulica 3, sedež:
Rožna ulica 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/14559/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, uskladitev dejavnosti in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5544777
Firma: GEŠO Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stojkovič Drago, Škofja
Loka, Frankovo naselje 175, vstop 18. 11.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1996: 141
Pridobivanje kamnin; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 142 Pridobivanje peska in gline; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
143 Pridobivanje mineralov za kemijsko
proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih
gnojil; 1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 144 Pridobivanje soli; 1440
Pridobivanje soli; 145 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 267 Obdelava naravnega kamna; 2670 Obdelava naravnega kamna; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
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predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;

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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 950 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

paganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40861
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01865 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ALKANA Podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ane Ziherlove 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/20215/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5673160
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jalovec Ivica, Dole pri Litiji, Dole pri Litiji 52, vstop 18. 9. 1992.
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 221
Založništvo; 511 Posredništvo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno
s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 744 Ekonomska pro-

Rg-40906
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04525 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TOP - CONSULT, družba
za finančno organizacijsko in podjetniško
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Robbova 14,
sedež: Robbova 14, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25287/00 v pisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5704863
Ustanovitelj: Lebar Simona, izstop 7. 9.
1995; Berkopec Miha, Ljubljana, Hubadova
15, vstop 7. 9. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Lebar Simona, razrešena 7. 9. 1995;
prokurist Berkopec Miha, imenovan 7. 9.
1995.
Rg-40908
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04891 z dne 14. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SARRIO Slovenija, d.o.o.,
proizvodnja kartona Količevo, Papirniška
1, Domžale, sedež: Količevo, Papirniška
1, Domžale, pod vložno št. 1/00572/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5033691
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kadunc Igor, razrešen 31. 8. 1995,
je zastopal družbo z enakimi omejitvami
kot jih ima novi direktor; direktor Rožič
Branko, Tržič, Pod gozdom 29, imenovan
1. 9. 1995, zastopa družbo z naslednjimi
omejitvami: prodaja, prenos, zastava, hipoteka ali druga oblika odtujitve ali obremenitve nepremičnin; sklepanje in podpisovanje srednje in dolgoročnih finančnih
pogodb in poslov, katerih posamezna vrednost presega tolarsko protivrednost
5,000.000 DEM; sklepanje komercialnih
pogodb in poslov, katerih posamezna vrednost presega tolarsko protivrednost
5,000.000 DEM; investicije, ki niso predvidene s tekočim letnim poslovnim planom, katerih posamezna vrednost presega
tolarsko protivrednost 10.000 DEM; zaposlovanje novih delavcev, ki ni predvideno
z letnim poslovnim planom.
Rg-40948
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00243 z dne 14. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27435/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5931991
Firma: PENY, d.o.o., podjetje za storitve, marketing in trgovino
Skrajšana firma: PENY, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Stari trg 11a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petek Dušan-Iztok, Ljubljana, Ulica v Kokovšek 22, vstop 9. 1. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petek Dušan-Iztok, imenovan 9. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja obutve;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 511 Posredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5824397
Osnovni kapital: 20,917.115,48 SIT
Ustanovitelji: Balantič Janez, Kamnik,
Tunjice 27a, vstop 2. 10. 1993, vložek
124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Albreht Martin, Ljubljana, Einspielerjeva 2a,
vstop 2. 10. 1993, vložek 622.533,20 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Celarc Mihael,
Litija, C. komandanta Staneta 5, vstop 2. 10.
1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cvetko Ana, Ljubljana, Einspielerjeva 2b, vstop 2. 10. 1993, vložek
124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Debevc Katarina, Brezovica, Komarijska pot
15, vstop 2. 10. 1993, vložek 124.506,64
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dimič Vera, Ljubljana, Primožičeva 1, vstop 2. 10.
1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Divjak Erika, Ljubljana, Bratovševa ploščad 35, vstop 2. 10. 1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Divjak Jože, Ljubljana, Bizjakova 8,
vstop 2. 10. 1993, vložek 124.506,64 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dolenc Bojan,
Ljubljana, Mokrška 40, vstop 2. 10. 1993,
vložek 622.533,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hatze Bojan, Ljubljana, Preglov trg
12, vstop 2. 10. 1993, vložek 124.506,64
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ivanjko
Leopold, Ljubljana, Pržanjska 1, vstop 2. 10.
1993, vložek 622.533,20 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; More Anton, Ljubljana, Ul.
Ane Ziherlove 8, vstop 2. 10. 1993, vložek
124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jamšek Petra, Ljubljana, Preglov trg 10, vstop
2. 10. 1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jovančević Radojka,
Ljubljana, Knezova ul. 18, vstop 2. 10. 1993,
vložek 124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kobal Barbara, Ljubljana, Trebinjska ul. 2, vstop 2. 10. 1993, vložek
124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kure Martina, Ljubljana, Reška 33, vstop 2.
10. 1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lisjak Tončka, Ljubljana, Reška 11, vstop 2. 10. 1993, vložek
124.506,64 odgovornost: ne odgovarja; Lukman Marija, Ljubljana, Ravbarjeva 7, vstop
2. 10. 1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Malnarič Marjetka,
Ljubljana, Tržaška 6, vstop 2. 10. 1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Marinko Antonija, Notranje Gorice,
Podpeška 165, vstop 2. 10. 1993, vložek
124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Medved Leopold, Ljubljana, Clevelandska ul.
25, vstop 2. 10. 1993, vložek 124.506,64
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Menard Peter, Ljubljana, Topniška ul. 70, vstop 2. 10.
1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Menard Stanislav, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 128, vstop 2. 10. 1993,
vložek 12,824.183,88 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Nadarević Ramiza, Ljubljana,
Preglov trg 7, vstop 2. 10. 1993, vložek
124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novak Draginja, Brezovica, U. Laze 28,
vstop 2. 10. 1993, vložek 124.506,64 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Novak Silvester,
Dragomer, Brezovica, Stara cesta 30, vstop
2. 10. 1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ogrizek Branko, Ljub-

ljana, Hladilniška pot 1b, vstop 2. 10. 1993,
vložek 124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Osmanagić Sead, Ljubljana, Miklošičeva c. 15, vstop 2. 10. 1993, vložek
124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pajić Mitra, Ljubljana, Bizoviška 40, vstop
2. 10. 1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pezdirc Andrej, Ljubljana, Jakčeva ul. 43, vstop 2. 10. 1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pristavec Pavel, Ljubljana, Polje c.
VI/4, vstop 2. 10. 1993, vložek 1,867.599,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rebec Janez, Brezovica, Drobtinška pot 32, vstop 2.
10. 1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rupnik Hermina, Logatec, Brod 9, vstop 2. 10. 1993, vložek
124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sekač Tamara, Ljubljana, Oražnova 1, vstop
2. 10. 1993, vložek 124.506,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šturm Marjeta, Škofja Loka, Binkelj 36, vstop 2. 10. 1993, vložek 249.013,28 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zakrajšek Marinka, Ljubljana, Goriška
ul. 55, vstop 2. 10. 1993, vložek 249.013,28
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-40915
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05124 z dne 29. 12. 1995
pri subjektu vpisa NOVA KUVERTA,
predelava papirja, d.o.o., sedež: Slovenčeva 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/24982/00 vpisalo v sodni register tega

Rg-40921
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05592 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa PLESKOMARK, zaključna gradbena dela in razvedrilne dejavnosti, d.o.o., sedež: Dolenjska cesta 103,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20421/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5697085
Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Rg-40962
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00908 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VIR 3 INŽENIRING, podjetje za vrednotenje, inženiring in računalništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ižanska cesta 280, Ljubljana, pod vložno št.
1/22254/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža ter uskladitev dejavnosti in spremembo višine osnovnih sredstev s temile podatki:
Matična št.: 574816
Sedež: Ljubljana, Rjava cesta 16
Osnovni kapital: 2,062.117 SIT
Ustanovitelji: Šeme Jože, Grosuplje,
Brinje c. II/4c, vstop 25. 3. 1993, vložek
750.444 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
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Bleiweis Trsteniški Jorg, Ljubljana, Ižanska
cesta 280, vstop 25. 3. 1993, vložek 753.573
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hrovat Damir, Ljubljana, Gornji trg 5, vstop 25. 3.
1993, vložek 558.100 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

svojim premoženjem; Perčič Milan, Kamna
Gorica, Kamna Gorica 114, vstop 8. 5. 1996,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Žvan Bojan, imenovan 8. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Perčič
Milan, imenovan 8. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno

Rg-40969
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01083 z dne 24. 5. 1996
pri subjektu vpisa MAR IMPEX Trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
Dolomitskega odreda 90, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12948/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, firme in sedeža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5504988
Firma: MAR IMPEX Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Njegoševa 1
Sedež: Ljubljana, Njegoševa 1
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Žilnik Martin, Trbovlje,
Trg revolucije 9, vstop 25. 7. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,

Rg-40991
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02162 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa JUKA COMMERCE Trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 5, sedež: Verovškova
5, Ljubljana, pod vložno št. 1/22275/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5776074
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Rakipi Dževat, Ljubljana, Štihova
ul. 8, imenovan 26. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-41004
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02474 z dne 31. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27968/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5950139
Firma: DR. GORAZD KRANJC Zobozdravstvene storitve, d.o.o.
Skrajšana firma:
DR. GORAZD
KRANJC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Strniševa 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: dr. Kranjc Gorazd, Wuppertal, Hardtplatzchen 14, Nemčija, vstop
12. 4. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor dr. Kranjc Gorazd, imenovan 12. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Kranjc Marjana, Ljubljana, Na Jami
9, imenovana 12. 4. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 8513
Zobozdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.
Rg-41005
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02475 z dne 31. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27970/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5950147
Firma: ŽVAN & PERČIČ, trgovina,
proizvodnja, ingeniring, d.n.o.
Skrajšana firma: ŽVAN & PERČIČ,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Runkova 5
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Žvan Bojan, Kamna Gorica, Kamna Gorica 82, vstop 8. 5. 1996, vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
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v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

ke; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega menja; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska propaganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb;
7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 922 Radijska in televizijska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne
dejavnosti; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252 Dejavnost muzejev,
varstvo kulturne dediščine; 92521 Dejavnost
muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

in imenovana za družbenico, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktor Gomboc
Franc, imenovan 1. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Rg-41121
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18145 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa PSYCHO-CENTER, d.o.o.,
svetovanje, izobraževanje in management, Ljubljana, sedež: Nahtigalova 2,
Ljubljana Polje, pod vložno št. 1/23382/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustanovitelja, zastopnika in uskladitev
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5873673
Firma: PSYCHO-CENTER VEC &
RUPNIK, podjetje za svetovanje, izobraževanje, management, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PSYCHO-CENTER
VEC & RUPNIK, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelja: Vec Tomaž, vstop 19. 4.
1993 in Vec Rupnik Tanja, vstop 19. 12.
1994, oba Ljubljana Polje, Nahtigalova 2,
vložila po 100.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Vec Tomaž, razrešen 19. 12. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
732 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja in humanistike;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanisti-

Rg-41137
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18838 z dne 14. 3. 1996 pri
subjektu vpisa REPARATUR COLOR, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Pot k sejmišču 9a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17351/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5606004
Osnovni kapital: 1,867.000 SIT
Ustanovitelja: Gomboc Majda, vstop 25.
3. 1992 in Gomboc Franc, vstop 28. 12.
1994, oba Ljubljana, Pot k sejmišču 9a, vložila po 933.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Gomboc Majda, razrešena 1. 1. 1996

Rg-41151
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19133 z dne 14. 2. 1996 pri
subjektu vpisa IBIS, promet na veliko z
neživili v tranzitu, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Prešernova 17, Ljubljana, pod vložno št. 1/12773/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5504228
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hace Matjaž-Luka in Hace Milan, oba Ljubljana, Prešernova 17,
vstopila 8. 5. 1991, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1996: 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s famacevtskimi
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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6512 Drugo denarno posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sedež: Ljubljana, TPC Murgle, Cesta
v Mestni log 55
Osnovni kapital: 1,572.200 SIT
Ustanoviteljica: Lavrič Mira, Ljubljana,
Koroškega bataljona 13, vstop 23. 4. 1993,
vložek 1,572.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996: 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 172 Tkanje tekstilij; 1721 Tkanje preje bombažnega
tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP; 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 debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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 najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-41156
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19625 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa SINE, podjetje za posredovanje, uvoz-izvoz, konsignacijo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gotska 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5776821
Osnovni kapital: 1,571.122 SIT
Ustanovitelj: Petan Jakob Franc, Ljubljana, Gotska 11, vstop 12. 5. 1993, vložek
1,571.122 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,

Rg-41207
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12717 z dne 14. 3. 1996 pri
subjektu vpisa FORTES, podjetje za trgovino, ekspertize in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Zdešarjeva 4, sedež: Zdešarjeva 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/09165/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5425182
Firma: FORTES, trgovina, ekspertize
in svetovanje, Ljubljana, Zdešarjeva 4,
d.o.o.
Skrajšana firma: FORTES, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,795.846 SIT
Ustanovitelji: Fortuna Helena, vložek
700 SIT; Fortuna Tomaž Martin, vložek 700
SIT in Fortuna Tadej, vložek 1,794.446 SIT,
vsi Ljubljana, Zdešarjeva 4, vstopili 15. 8.
1990, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-41243
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13664 z dne 14. 3. 1996 pri
subjektu vpisa SPITFIRE, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Koroškega bataljona 13, sedež: Koroškega bataljona 13,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23922/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža ter osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5665043
Firma: SPITFIRE, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, TPC Murgle, Cesta
v Mestni log 55
Skrajšana firma: SPITFIRE, d.o.o.,
Ljubljana

Rg-41248
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15473 z dne 29. 3. 1996 pri
subjektu vpisa PREMLES, trgovina, ser-
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vis, proizvodnja, d.o.o., Nova vas, Glina
1, sedež: Glina 1, Nova vas, pod vložno št.
1/16447/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5655269
Osnovni kapital: 1,625.214 SIT
Ustanovitelja: Premrov Bogdan in Premrov Dušan, oba Nova vas, Glina 1, vstopila 27. 2. 1992, vložila po 812.607 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1996: 1310
Pridobivanje železove rude; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412
Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413
Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline
in kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za
kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2446 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-

nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n., 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 5424 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko programiranje; ekonomska pro-

paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-41308
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19692 z dne 11. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TUDA TRANS, prevozne
storitve, d.o.o., Gornji trg 21, Ljubljana,
sedež: Gornji trg 21, Ljubljana, pod vložno št. 1/16406/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5591619
Osnovni kapital: 1,537.500 SIT
Ustanovitelj: Tušar Darko, Ljubljana,
Gornji trg 21, vstop 10. 3. 1992, vložek
1,537.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-41323
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02602 z dne 14. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27571/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5903203
Firma: PODVINSKI MK, družba za
zdravstvene storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PODVINSKI MK,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pod bukvami 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sok Miha, Ljubljana, Pod
bukvami 22, vstop 10. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sok Miha, imenovan 10. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2211 Izdajanje
knjig; 2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5146 Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
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na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
55220 Storitve kampov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6601 Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost pokojninskih skladov; 6603 Druga zavarovanja,
razen življenjskega; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 8513
Zobozdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 9772 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin¸ razen za letala in motorna
vozila; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
36210 Kovanje kovancev in medalj; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov; 36610 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in

sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60220 Storitve taksistov; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74200 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74300
Tehnični preizkusi in analize; 74400 Ekonomska propaganda; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-41329
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04427 z dne 14. 2. 1996
pri subjektu vpisa TRIGLAV, družba za
upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 17, sedež: Miklošičeva 17, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25451/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bačac Jasna, razrešena 30. 8. 1995;
direktor Drobnak Branko, razrešen 30. 8.
1995; zastopnik Kuharič Borut, Ljubljana,
Dermotova ulica 13, imenovan 30. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot vršilec
dolžnosti direktorja.
Rg-41370
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00317 z dne 7. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27402/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 5932114
Firma: STROJNA DELAVNICA PEČARIČ k.d., Ljubljana-Polje
Skrajšana firma: STROJNA DELAVNICA PEČARIČ, k.d., Ljubljana-Polje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana-Polje, Sneberska cesta 106
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Pečarič Janez in Tavčar
Alojzija, oba Ljubljana Polje, Sneberska cesta 106, vstopila 17. 1. 1996, vložila po
5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pečarič Janez, imenovan 17. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1996:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740 Pro-

Rg-41378
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00389 z dne 21. 3. 1996 pri
subjektu vpisa BTS Company, Podjetje za
proizvodnjo orodij in kovinskih izdelkov,
d.o.o., Škofljica, sedež: Ulica Jerneja Petriča 7, Škofljica, pod vložno št. 1/05725/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5345421
Firma: BTS Company, trgovina in zastopanje, d.o.o., Bratislavska 5, Ljubljana
Skrajšana firma: BTS Company, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Bratislavska 5
Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2511 Proizvodnja 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 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;
275 Livarstvo; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in operemo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-

govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-41403
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00610 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TOMCOM, d.o.o. Podjetje
za projektiranje, proizvodnjo, trgovino in
usluge, Pod akacijami 19, Ljubljana, sedež: Pod akacijami 19, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20505/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5697697
Firma: TOMCOM, trgovina, oprema,
marketing, d.o.o., Ljubljana

Št. 32 – 5. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2491

Sedež: Ljubljana, Bolgarska ulica 11
Ustanovitelj: Tomič Alojzija, izstop 5.
2. 1996; Bilić Mirko, Ljubljana, Reboljeva
ulica 6, vstop 5. 2. 1996, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Tomič Alojzija, razrešena 5. 2. 1996;
prokurist Tomić Stjepan, razrešen 5. 2.
1996: zastopnik Bilić Mirko, imenovan 5.
2. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot
namestnik direktorja; direktor Bilić Stjepan,
Ljubljana, Reboljeva ulica 6, imenovan 5.
2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-41697
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01447 z dne 7. 6. 1996
pri subjektu vpisa COPA, d.o.o., izvoznouvozno podjetje za trgovino, trženje in
zastopanje, Tržaška 2, Ljubljana, sedež:
Tržaška 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/20494/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5698413
Firma: COPA, d.o.o., izvozno-uvozno
podjetje za trgovino, trženje in zastopanje, Dvoržakova 3b, Domžale
Skrajšana firma: COPA, d.o.o., Domžale
Sedež: Domžale, Dvoržakova 3b
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-41678
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20022 z dne 15. 5. 1996 pod
št. vložka 1/17222/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenehanje družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KADEA, storitve, trgovina,
d.o.o., Ribnica
Skrajšana firma: KADEA, d.o.o., Ribnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ribnica, Gallusovo nabrežje 8b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Žnidarčič Brigita, Ribnica, Gallusovo nabrežje 8b, vstop 23. 12.
1994, vložek 8.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žnidarčič Brigita, imenovana 23.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postoku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Žnidaršič Brigita, Gallusovo nabrežje 8b, Ribnica.

Rg-41699
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01492 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ARKADENA, d.o.o., avtorske storitve in trgovina, Ljubljana, sedež:
Resljeva 42, Ljubljana, pod vložno št.
1/25466/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in
sedeža s temile podatki:
Matična št. : 5847494
Firma: ARKADENA, d.o.o., avtorske
storitve in trgovina, I.O.C., Trzin, Brodišče 23, Mengeš
Skrajšana firma: ARKADENA, d.o.o.,
Trzin
Sedež: Ljubljana, I.O.C. Trzin, Brodišče 23

Rg-41407
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01034 z dne 11. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27723/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5938198
Firma: U TRADE, d.o.o., Cerknica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cerknica, Gasparijeva ulica 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj; Ule Ljubo, Cerknica, Gasparijeva ulica 10, vstop 27. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ule Ljubo, imenovan 27. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-41448
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01602 z dne 11. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27731/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5938945
Firma: KRJAVELJ Boh & Hribar, gostinsko in storitveno podjetje, d.n.o., Grosuplje
Skrajšana firma: KRJAVELJ Boh &
Hribar, d.n.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 25
Ustanoviteljici: Boh Sabina, Grosuplje,
Brezje pri Grosupljem 25, vstop 1. 4. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Hribar Barbara, Grosuplje, Ponova
vas 87, vstop 1. 4. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Boh Sabina, imenovana 1. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Hribar Barbara, imenovana 1. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996: 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-

Rg-41696
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01381 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PPS LINE, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 95, sedež: Prušnikova 95, Ljubljana, pod vložno št. 1/04067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5320470
Firma: PPS LINE, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 94.

Rg-41702
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01584 z dne 10. 6. 1996
pri subjektu vpisa TIMAR, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Cankarjeva 42, Kamnik, sedež: Cankarjeva
42, Kamnik, pod vložno št. 1/24233/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5808014
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
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strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo.

na drobno v drugih nespecialaiziranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-41703
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01596 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenčeva 95, Ljubljana,
pod vložno št. 1/20145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5672872
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-41704
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01642 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SOM GOSTINČAR & Co.,
trgovina, zastopstva, d.n.o., sedež: Vošnjakova 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/26251/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5885604
Sedež: Ljubljana, Smoletova 16.
Rg-41714
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02121 z dne 14. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28026/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5944279
Firma: AHK, d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve, Borovniško naselje 7,
Kisovec
Skrajšana firma: AHK, d.o.o., Kisovec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kisovec, Borovniško naselje 7
Osnovni kapital: 2,255.000 SIT.
Ustanovitelj: Zupančič Stanislav, Zagorje, Fakinova 3, vstop 5. 4. 1996, vložek
2,255.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zupančič Stanislav, imenovan 5. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina

Rg-41720
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02267 z dne 31. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27972/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5945291
Firma: LIBERUM, finančno-poslovne
storitve, nepremičnine in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LIBERUM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Černetova ulica 7a
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tomažin Mitja, Ljubljana,
Černetova ulica 7a, vstop 24. 4. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tomažin Mitja, imenovan 24. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi 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;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na

Rg-41724
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02455 z dne 7. 6. 1996 pod
št. vložka 1/27992/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5950112
Firma: STEKLAR OMAHEN, stekarska dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: STEKLAR OMAHEN,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Koprska 102
Osnovni kapital: 1,545.000 SIT
Ustanoviteljica: Omahen Jožica, Medvode, Topol pri Medvodah 30, vstop 18. 4.
1996, vložek 1,545.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Omahen Jožica, imenovana 18. 4.
1996; direktor Omahen Janez, Medvode,
Topol pri Medvodah 39, imenovan 18. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
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izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom.

dajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41725
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02519 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ALLMART FASHIONSCO., d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, inženiring, marketing, storitve,
turizem, gostinstvo, zunanjo trgovino in
zastopanje tujih partnerjev, Ig, sedež: Golo 60, Ig, pod vložno št. 1/23285/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev in zastopnika
ter razširitev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5760046
Firma: ALLMART FASHIONS, proizvodnja, trgovina in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ALLMART FASHIONS, d.o.o., Ig
Ustanovitelji: Allmart Fashions-Inc., Dover, Delaware, 1050 S. State Street, vstop
30. 12. 1992, vstop 30. 12. 1992, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Košak Lidija, Ljubljana, Jakčeva 2, vstop
30. 12. 1992, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Košak Matjaž, Ig, Golo
60, vstop 30. 12. 1992, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Grmovšek Anton, izstop 25. 4. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Košak Lidija, razrešena 25. 4. 1996;
direktor Košak Matjaž, imenovan 25. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 275
Livarstvo; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-

Rg-41727
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02575 z dne 14. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28031/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5950236
Firma: ZETA ZORIĆ & CO., d.n.o.,
trgovina in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: ZETA ZORIĆ & CO.,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Lepodvorska 2
Ustanovitelja: Zorić Blagoje in Zorić
Mirjana, oba Ljubljana, Toplarniška ulica
13, vstopila 23. 5. 1996, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zorić Blagoje, imenovan 23. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Zorić Mirjana, imenovana 23. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 511
Posredništvo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-41730
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02688 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ZA-JA, d.o.o., marketing,
posredovanje, zastopstvo, trgovina v tranzitu s tehničnim blagom, trgovina na debelo s tehničnim blagom, sedež: Tacenska
152, Ljubljana-Šmartno, pod vložno št.
1/03619/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5314623
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 252 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-42026
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08629 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MANPROM, podjetje za
organizacijo prevozov, promet blaga in
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storitev, d.o.o., Ljubljana, Celovška 264,
sedež: Celovška 264, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19948/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5670934
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanoviteljici: Čarman Manja Marija,
Ljubljana, Viška 49b, vstop 14. 9. 1992,
vložek 996.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dremelj Nevenka, Ljubljana, Nusdorferjeva 17, vstop 14. 9. 1992, vložek
664.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42027
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09350 z dne 7. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ALP, d.o.o., podjetje za inženiring, notranjo in zunanjo trgovino ter
marketing, Moste 69, Komenda, sedež:
Moste 69, Komenda, pod vložno št.
1/06803/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
deležev ter dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5374006
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Poravne Pavle, Šmarca,
Kamniška 51, vstop 24. 1. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7230 Obdelava podatkov; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-42029
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10268 z dne 29. 12. 1995 pri
subjektu vpisa JABER, trgovina, inženi-
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ring, storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tacenska 112, Ljubljana Šentvid, pod vložno št. 1/24332/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5808685
Osnovni kapital: 1,500.251 SIT
Ustanovitelj: Berčič Janez, Medvode,
Seničica 9, vstop 6. 4. 1993, vložek 1,500.251
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Matična št.: 5610206
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Janez, Begunje pri
Cerknici, Brezje 14, vstop 7. 4. 1992, vložek 1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Hribar Janez, razrešen 10. 6. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev, razen pri odtujitvi osnovnih sredstev, za kar je potrebna soglasnost
obeh direktorjev; zastopnik Hribar Janez,
Begunje pri Cerknici, Brezje 14, razrešen
10. 6. 1994 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, razen pri odtujitvi osnovnih sredstev, za kar je potrebna
soglasnost obeh direktorjev.

Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-42036
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10459 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TOP CARS, Trgovsko, turistično in gostinsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Na Gaju 17, sedež: Na Gaju
17, Ljubljana, pod vložno št. 1/14252/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, firme, deležev,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5760372
Firma: TOP CARS – ANDOLŠEK &
Co., trgovsko, turistično in gostinsko
podjetje, d.n.o., Ljubljana, Na Gaju 17
Skrajšana firma: TOP CARS – ANDOLŠEK & Co., d.n.o., Ljubljana
Pravnorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Andolšek Igor, vstop 13.
11. 1991 in Andolšek Tomaž, vstop 18. 5.
1994, oba Ljubljana, Na Gaju 17, vložila po
8.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Andolšek Igor, razrešen 18. 5. 1994
in imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-42037
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11112 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa EUROFORM, proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Podutiška 67,
Ljubljana, sedež: Podutiška 67, Ljubljana, pod vložno št. 1/04251/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in firme s temile podatki:
Matična št.: 5330980
Firma: EUROFORM, proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.131 SIT
Ustanovitelja: Žerjal Robert, vstop 20.
12. 1989 in Žerjal Aleš, vstop 18. 12. 1991,
oba Ljubljana, Blažičeva 20, vložila po
750.065,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-42041
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12067 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa HRIBAR BREZJE, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Brezje, sedež: Brezje 14, Begunje
pri Cerknici, pod vložno št. 1/17007/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in spremembo
omejitev pri zastopnikih s temile podatki:

Rg-42043
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12501 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TANDEM 13, projektiranje, trgovina, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, Cesta XXI/3a, sedež:
Rožna dolina, Cesta XXI/3a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14938/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5554969
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Koprivnikar Vladimir,
Ljubljana, Rožna dolina, Cesta XXI/3a,
vstop 16. 12. 1991, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Smrekar Kristina, izstop 25. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Smrekar Kristina, razrešena 25. 5.
1994.
Dejavnost družbe je: nakup in prodaja
živilskih in neživilskih proizvodov in storitev; prevoz oseb in blaga v domačem in
mednarodnem prometu; zastopanje, posredovanje v prometu blaga in storitev; prganiziranje in izvajanje gostinskih, rekreativnih
in turističnih storitev; posojanje vozil, taksi
služba in organiziranje in izvajanje leasing
poslov; ekonomsko in finančno posredovanje; raziskava trga in ostale marketinške storitve; promet z nepremičninami; urbanistične, geodetske, gradbene storitve; avto šola;
prodaja medicinskih, zdravstvenih aparatov
ter instrumentov in potrošnega materiala za
medicino in farmacijo.
Rg-42047
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13316 z dne 29. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TEJATRANS, prevozništvo in trgovina, d.o.o., Črnuče, Štajerska
65, sedež: Štajerska 65, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št. 1/24126/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5787505
Osnovni kapital: 1,727.150 SIT
Ustanovitelja:Kozel Darja in Kozel Branimir, oba Ljubljana-Črnuče, Štajerska cesta 65, vstopila 24. 5. 1993, vložila po
863.575 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521

Rg-42055
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15242 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa NIL, podjetje za računalniški inženiring in svetovanje, d.o.o., sedež: Leskoškova 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02073/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, firme, sedeža, dejavnosti in zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5286174
Firma: NIL, podatkovne komunikacije, inženiring in svetovanje, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Litijska 51
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelji: Paldauf Bojan, Ljubljana,
Brodarjev trg 12, vstop 10. 4. 1989, vložek
10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gruškovnjak Jožek, Ljubljana, V Murglah 83, vstop 10. 4. 1989, vložek
10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pepelnjak Ivan, Ljubljana, Jamova cesta
66, vstop 16. 6. 1992, vložek 10,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Jarc Hojka, razrešena 15. 8. 1995;
zastopnik Paldauf Bojan, razrešen 4. 10.
1995 in ponovno imenovan za zastopnika,
ki kot poslovodja zastopa družbo brez omejitev; Gruškovnjak Jožef, razrešen 4. 10.
1995 in ponovno imenovan za zastopnika,
ki kot poslovodja zastopa družbo brez omejitev; Pepelnjak Ivan, razrešen 4. 10. 1995
in ponovno imenovan za zastopnika, ki kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Osnovni kapital: 1,600.900 SIT
Ustanoviteljica: Mladenović Veselka,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 24, vstop
27. 1. 1994, vložek 1,600.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve; 201 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
242 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 243 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 244 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov;
245 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 247 Proizvodnja umetnih
vlaken; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
261 Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov; 262 Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zidnin in talnih keramičnih ploščic; 264
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 265
Proizvodnja cementa, apna, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca; 267 Obdelava naravnega kamna; 268
Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 271 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 272 Proizvodnja cevi; 273 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
274 Proizvodnja plemenitih in neželeznih
kovin; 27 Livarstvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 291 Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala in motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in
gozdarskih strojev; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja drugih
strojev za posebne namene; 296 Proizvodnja orožja in streliva; 297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in naprav; 300 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 311 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 312
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 314 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 321 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 322 Proizvodnja radij-

Rg-42057
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16454 z dne 29. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MAGOFIN, Knjigovodske,
finančne in poslovne storitve, posredovanje trgovine na debelo in drobno, d.o.o.,
Ljubljana, Bratov Učakar 114, sedež:
Bratov Učakar 114, Ljubljana, pod vložno št. 1/22742/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5809444
Ustanovitelj: Mahne Ivica, Ljubljana,
Bratov Učakar 114, vstop 16. 3. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gorše Ljubica, izstop 14. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Gorše Ljubica, razrešena 14. 12.
1994.
Rg-42060
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16526 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MODLEN Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, sedež: Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15125/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5590027
Osnovni kapital: 1,535.400 SIT
Ustanoviteljica: Grkovič Alenka, Ljubljana, Jamova 48, vstop 18. 10. 1994, vložek 1,535.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42064
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16683 z dne 27. 12. 1995 pri
subjektu vpisa PRIMVES TRADE, družba za storitve, turizem, promet, industrijo in trgovino izvoz-uvoz, d.o.o., sedež:
Boletova 43, Ljubljana, pod vložno št.
1/08373/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5429927
Firma: PRIMVES TRADE, družba za
storitve, turizem, promet, industrijo in
trgovino, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PRIMVES TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Rg-42069
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16862 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AIR, informacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kotnikova
6, Ljubljana, pod vložno št. 1/15536/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5688710
Firma: AIR, informacijski inženiring,
d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Velušček Jože, Ljubljana,
Kotnikova 13, vstop 31. 1. 1992, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Veselinovič Igor, izstop 20. 5. 1994; Snoj
Iztok, izstop 20. 5. 1994; Bricelj Matej, izstop 16. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje.
Rg-42070
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17505 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PTS, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, sedež: Šmartinska 152, Ljubljana, pod vložno št. 1/02605/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5295220
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Pongračič Andrej, Ljubljana, Njegoševa 17, vstop 10. 10. 1989, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cerar Miha, izstop 27. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 5. 4. 1996: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
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skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 341 Proizvodnja motornih
vozil; 342 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic, polprikolic; 343 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 351 Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 352 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 353
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 354
Proizvodnja motornih koles, koles in vozil
za invalide; 355 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 361 Proizvodnja pohištva; 366 Druge
predelovalne dejavnosti, d.n.; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnim izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnost drugih prometnih agencij;
642 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 746 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Firma: SRAJČKA, Trgovina in storitve, Ivančna Gorica, d.o.o., Ulica talcev
10, Ivančna Gorica
Skrajšana firma: SRAJČKA, d.o.o.,
Ivančna Gorica
Osnovni kapital: 1,782.434 SIT
Ustanovitelja: Kamenšek Sonja in Kamenšek Pavel, oba Ivančna Gorica, Ulica
talcev 10, vstop 8. 4. 1993, vložila po
891.217 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-42072
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17575 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa STAMIS, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Grablovičeva 18, sedež: Grablovičeva 18, Ljubljana, pod vložno št. 1/22677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:
Matična št.: 5873568
Firma: STAMAČ in družbenik, trgovina in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: STAMAČ in družbenik, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Stamač Iztok, vstop 4. 1.
1993; Stamač-Šerg Mojca, vstop 15. 12.
1994, oba Ljubljana, Grablovičeva 18, vložila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 1452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52473 Dejavnost papirnic; 6024
Cestni tovorni promet; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-42078
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19036 z dne 5. 4. 1996 pri
subjektu vpisa PAL.LUX, d.o.o., svetovanja, trgovsko gostinska dejavnost in finančno komercialni marketing, Ljubljana, sedež: Stari trg 24, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19252/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5631980
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pirnat Mojca, izstop 2. 12.
1994; Hudohmet Janez, Ljubljana, Manice
Komanove 15, vstop 1. 8. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42084
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20009 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SRAJČKA, Trgovina in storitve, Ivančna Gorica, d.o.o., sedež: Ulica
talcev 10, Ivančna Gorica, pod vložno št.
1/22817/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
firme s temile podatki:
Matična št.: 5798701

Rg-42090
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20058 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa NOVAPLAST, proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Hribarjeva 30, Mengeš, pod vložno št. 1/04531/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in skrajšano firmo s temile podatki:
Matična št.: 5329353
Skrajšana firma: NOVAPLAST, d.o.o.,
Mengeš
Osnovni kapital: 4,710.000 SIT
Ustanovitelja: Škofic Smiljana in Škofic
Rado, oba Mengeš, Hribarjeva 30, vstopila
21. 1. 1990, vložila po 2,355.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-42091
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20059 z dne 27. 3. 1996 pri
subjektu vpisa AA, inženiring commerce,
d.o.o., sedež: Vojkova 20, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08275/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5407320
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanoviteljica: Sprager Rebeka, Ljubljana, Topniška 20, vstop 25. 4. 1990, vložek 1,517.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vodeb Peter, izstop 27. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vodeb Peter, razrešen 27. 12. 1994;
zastopnica Sprager Rebeka, razrešena
27. 12. 1994 in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5595991
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marinč Bojan, Kočevje,
Nabrežje 10, vstop 20. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 4212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje.

Rg-42099
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 20076 z dne 10. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AMA, založništvo, grafično
oblikovanje in marketing, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 19, sedež: Mestni trg 19,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08452/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5407176
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Anamarija, izstop
4. 12. 1994; Vipotnik Matjaž, Ljubljana, Tabor 3a, vstop 11. 9. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kovač Anamarija, razrešena 28.
12. 1994; zastopnik Vipotnik Matjaž, razrešen 28. 12. 1994 in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 511 Posredništvo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega menja; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-42094
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20065 z dne 27. 3. 1996 pri
subjektu vpisa GORA, informacijski inženiring, Kočevje, d.o.o., sedež: Kolodvorska 25, Kočevje, pod vložno št. 1/07709/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5410827
Sedež: Kočevje, Ob Mahovniški 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: MORC Informacijski center, d.o.o., Kočevje, izstop 24. 3. 1994; Križnarič Ante, Zagreb, Hrvaška, Laščinski Borovec 16, vstop 6. 7. 1990, vložek 450.280
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ofak Marko, Kočevje, Mestni log II/6, vstop 6. 7.
1990, vložek 450.280 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Struna Dušan, Stara cerkev, Stara cerkev 78, vstop 6. 7. 1990, vložek
149.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Malnar Zvone, Stara cerkev, Breg 24, vstop
6. 2. 1990, vložek 450.280 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Struna Dušan, razrešen 23. 12. 1994;
direktor Ofak Marko, imenovan 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.
Rg-42095
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20069 z dne 27. 3. 1996
pri subjektu vpisa PROPAGANDA, d.o.o.,
Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Kočevje, Nabrežje 10, sedež: Nabrežje 10, Kočevje, pod vložno št.
1/16482/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

Rg-42098
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20075 z dne 10. 5. 1996
pri subjektu vpisa MM-MULTI MEDIA,
d.o.o., razvoj, proizvodnja in prodaja prezentacijskega materiala, opreme in sistemov, izobraževalne ter svetovalne storitve ... sedež: Cesta 27. aprila 45, Ljubljana, pod vložno št. 1/20104/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5824613
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Maček Darja, Ljubljana,
Cesta 27. aprila 45, vstop 30. 7. 1992, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Maček Jadran, Ljubljana, Glavarjeva 47,
vstop 30. 7. 1992, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Markič Zakrajšek
Irena, Ljubljana, Kajuhova 6, vstop 30. 7.
1992, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zakrajšek Srečko, Ljubljana, Kajuhova 6, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-42102
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20083 z dne 29. 3. 1996
pri subjektu vpisa AOP, storitveni servis,
d.o.o., Ljubljana, Rusjanov trg 3, sedež:
Rusjanov trg 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/24120/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5786509
Osnovni kapital: 1,569.200 SIT
Ustanovitelj: Badič Arif, Ljubljana, Rusjanov trg 3, vstop 16. 6. 1993, vložek
1,569.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
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jev; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6024 Cestni tovorni promet.

tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi, in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5151 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221

Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-42112
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20098 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa HMD, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Trg talcev 8, Kamnik, sedež: Trg talcev 8, Kamnik, pod vložno št. 1/12056/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, deležev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5483654
Osnovni kapital: 1,500.659 SIT
Ustanovitelj: Drašček Miroslav, Ljubljana, Palmejeva 30, vstop 25. 5. 1990, vložek
75.032,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Muradbašić Hasan, Kamnik, Trg talcev 8,
vstop 25. 5. 1990, vložek 1,425.626,10 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Muradbašić Hasan, razrešen 23. 12.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 5. 1996: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1772 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2852 Splošna mehanična dela; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-

Rg-42117
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20107 z dne 26. 4. 1996
pri subjektu vpisa NOVA PARADIGMA,
družba za tehnološki, ekonomski in finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brilejeva 13, Ljubljana, pod vložno
št. 1/13783/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, sedeža, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5527031
Sedež: Ljubljana, Devova 5
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Rejlić Stevo, Ljubljana,
Brilejeva 13, vstop 11. 11. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rejlić Stevo, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Gorenc Sebastjan, Kresnice, Kre-
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sniške Poljane 67, imenovan 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Trgovina na debelo 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6024 Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

pod vložno št. 1/04651/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, firme, ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5386365
Firma: MICROTEL, podjetje za inovacijski inženiring, razvoj in marketing
teleinformatike, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vugrinec Jožef, Ljubljana, Cesta na Laze 8, vstop 7. 1. 1990, vložek 675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kampuš Trop Vida, Ljubljana, Ferberjeva 25, vstop 7. 1. 1990, vložek 75.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Škraba Žarko,
izstop 1. 5. 1994; Vugrinec Igor, Ljubljana,
Hacquetova 7, vstop 7. 1. 1990, vložek
375.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja;
Vugrinec Aleš, Ljubljana, Cesta na Laze 8,
vstop 1. 11. 1994, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-42122
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20122 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa FAKTO, podjetje za trgovino, proizvodnjo, turizem in gostinstvo,
posredovanje ter zastopanje, Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana, sedež: Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana, pod vložno št.
1/23514/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5824486
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelja: Brus Borut, Ljubljana, Puhova 7, vstop 9. 6. 1993, vložek 770.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Košir Dušan, Ljubljana, Ul. bratov Komel 3, vstop
9. 6. 1993, vložek 770.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredndištvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125

Rg-42125
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20130 z dne 26. 4. 1996
pri subjektu vpisa MICROTEL, inovacijski inženiring, razvoj in marketing teleinformatike, d.o.o., Cesta na Laze 8, Ljubljana, sedež: Cesta na Laze 8, Ljubljana,

Rg-42128
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20142 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ZA - JA, d.o.o., marketing,
posredovanje, zastopstvo, trgovina v tranzitu s tehničnim blagom, trgovina na debelo s tehničnim blagom, sedež: Tacenska 152, Ljubljana-Šmartno, pod vložno
št. 1/03619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5314623
Osnovni kapital: 40,008.408 SIT
Ustanovitelj: Zavolovšek Janez, Ljubljana-Šmartno, Tacenska 152, vstop 11. 12.
1989, vložek 40.008.408 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-42132
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20177 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa DESIGN, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kašeljska cesta 18,
sedež: Kašeljska cesta 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09293/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5591279
Osnovni kapital: 1,796.230 SIT
Ustanovitelj: Peterca Matjaž, Ljubljana,
Kašeljska c. 18, vstop 25. 9. 1990, vložek
1,796.230 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: trgovina na debelo in drobno, tako v državi kot v tujini
(uvoz in izvoz), in sicer z živilskimi in neživilskimi proizvodi, z vozili, deli in priborom, z naftnimi derivati ter mešanim blagom; proizvodnja kovinskih stavbnih in drugih konstrukcij za gradbeništvo in za druge
namene; proizvodnja blaga za široko porabo in drugih kovinskih izdelkov; instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu doma
in v tujini ter inženirinška dejavnost na tem
področju; obrtne storitve in popravila; osebne storitve in storitve gospodinjstvom; dejavnost storitev finančnega posredovanja in
menjalnic; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; poslovne storitve, razen odvetniških; prevoz blaga v cestnem
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prometu in storitve v cestnem prometu doma in v tujini; gostinske storitve nastanitve,
prehrane in druge gostinske storitve; turistično posredovanje (agencije in uradi).
Odslej se dejavnost glasi: proizvodnja in
prodaja notranje opreme (talne, stenske in
stropne obloge); proizvodnja in prodaja vseh
vrst senčil; proizvodnja kovinskih, stavbnih
in drugih konstrukcij za gradbeništvo in za
druge namene; proizvodnja blaga za široko
porabo in drugih kovinskih izdelkov; proizvodnja in prodaja notranje opreme (talne,
stenske in stropne obloge); proizvodnja in
prodaja vseh vrst senčil; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev; instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu doma
in v tujini ter dejavnost inženiringa na tem
področju; obrtne storitve in popravila; osebne storitve in storitve gospodinjstvom; dejavnost storitev finančnega posredovanja in
menjalnic; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; poslovne storitve, razen odvetniških; prevoz blaga v cestnem prometu
in storitve v cestnem prometu doma in v
tujini; gostinske storitve nastanitve, prehrane
in druge gostinske storitve; turistično posredovanje (agencije in uradi); trgovina na debelo in drobno, tako v državi kot v tujini
(uvoz in izvoz), in sicer z živilskimi in neživilskimi proizvodi, z vozili, deli in priborom,
z naftnimi derivati ter z mešanim blagom;
posredniške, zastopniške, agencijske in podobne storitve v notranjetrgovinskem in zunanjetrgovinskem prometu.

Nartnik Marko, Dobrova pri Ljubljani, vstop
1. 6. 1991, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4020
Oskrba s plinskimi gorivi po plinovodni
mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221Trgovina na

Rg-42134
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/20191 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa MOJA, podjetje za trgovino in
zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Dobrunje, sedež: Sadinja vas 23, LjubljanaDobrunje, pod vložno št. 1/18003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5631343
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Mohar Janez, LjubljanaDobrunje, Sadinja vas 23, vstop 3. 4. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42136
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20203 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa OMEGA AIR Inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v Gorice
37, Ljubljana, pod vložno št. 1/12819/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5503795
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sojer Edvard, Brezovica
pri Ljubljani, Podpeška cesta 49, vstop 1. 6.
1991, vložek 10,800.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Dobnikar Alojz, Dobrova pri
Ljubljani, Gaberje 58, vstop 1. 6. 1991, vložek 6,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čuden Lovro, Logatec, Stara cesta
16, vstop 1. 6. 1991, vložek 6,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Markič Franc,
Ljubljana, Ilirska 6, vstop 1. 6. 1991, vložek
4,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Rg-42137
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20212 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa BIROPLAST, trgovina, kletarstvo, vinogradništvo, d.o.o., Zoranina
16, Domžale, sedež: Zoranina 16, Domžale, pod vložno št. 1/19518/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5660548
Osnovni kapital: 54,924.000 SIT
Ustanovitelj: Bitenc Roman, Domžale,
Zoranina 16, vstop 29. 7. 1992, vložek
54,924.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42139
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20216 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa LGM, storitveno podjetje,
d.o.o., Stara pot 4, Mengeš, sedež: Stara
pot 4, Mengeš, pod vložno št. 1/24809/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5815185
Osnovni kapital: 2,181.000 SIT
Ustanovitelji: Gregorc Stane in Gregorc
Marinka, vložila po 1,049.500 SIT, Gregorc
Gregor, vložil 82.000 SIT, vsi Mengeš, Stara pot 4, vstopili 8. 7. 1993, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Rg-42145
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20241 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa PINIJA, d.o.o., Podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing in storitve, Gospodinjska 27, Ljubljana, sedež:
Gospodinjska 27, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24643/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, firme, dejavnosti, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5816939
Firma: PINIJA, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, trgovino, marketing in storitve
Skrajšana firma: PINIJA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Pešić Miran, Ljubljana,
Kunaverjeva 2, vstop 5. 7. 1993, vložek
752.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pešić Dragoslav, Ljubljana, Linhartova 34,
vstop 5. 7. 1993, vložek 752.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2512 Obnavljanje in pro-
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drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami, in gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n., 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

ziranih živil in dietetične hrane; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1596 Proizvodnja
piva; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
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; 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; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 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 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje.

Rg-28366
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19165 z dne 24. 11. 1995 pri
subjektu vpisa HSV sistemi, podjetje za
svetovanje, inženiring in proizvodnjo
elektronsko krmiljenih sistemov, kovinskih izdelkov in strojne opreme, d.o.o,
Ljubljana, sedež: Omahnova 16, Ljubljana, pod vložno št. 1/22666/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5750920
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Šlander Miha, Ljubljana,
Riharjeva 28, vstop 6. 3. 1993, vložek
753.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Volk Vinko, Ljubljana, Omahnova 16, vstop
6. 3. 1993, vložek 753.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1995:
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih inštrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opreme; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-

Rg-10268
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12571 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa CVETOCAR, avtomobili,
oprema, storitve, d.o.o., Ljubljana, Avsečeva 16, sedež: Avsečeva 16, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17998/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5853508
Firma: CVETOCAR, avtomobili, oprema, storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,527.560 SIT
Ustanovitelj: Maučec Cveto, Ljubljana,
Avsečeva 16, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,527.560 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-27873
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02263 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa REMI, d.o.o., družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Beričevo 47, Dol pri Ljubljani, sedež: Beričevo
47, Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/07590/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5387132
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Trobec Pahor Regina,
Dol pri Ljubljani, Beričevo 47, vstop 21. 5.
1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1995: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-

Rg-28144
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/03082 z dne 14. 7. 1995 pod
št. vložka 1/22776/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenehanje družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: IMAGNUM, d.o.o., podjetje
za management, trgovino in svetovanje,
Ljubljana
Skrajšana firma: IMAGNUM, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Redelonghijeva 26
Osnovni kapital: 164.000 SIT
Ustanovitelj: Tiefengraber Igor, Ljubljana, Redelonghijeva 26, vstop 17. 12. 1994,
vložek 164.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tiefengraber Igor, razrešen 17. 12.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznosti plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Igor Tiefengraber, Redelonghijeva 26,
Ljubljana.
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nični preizkusi in analize; 9000 Storitve javne higiene.

515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno
s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

544.176 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grahelj Radivoj, Domžale, C. talcev 2, vstop
20. 3. 1991, vložek 544.176 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Burian Saša, Piran, Rozmanova 28, vstop 20. 3. 1991, vložek
423.248 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se dopolni z naslednjimi dejavnostmi: zastopniški, agencijski in posredniški posli za domače in tuje osebe; ekonomske, organizacijske in poslovne storitve
za domače in tuje osebe.
Dejavnost se po dopolnitvi glasi: proizvodnja elektrotehničnih strojev in naprav;
raziskovalno delo in razvojno delo; poslovne
storitve; trgovina na debelo z neživilskimi
izdelki (v celoti); posredniške storitve v blagovnem prometu; posredovanje in zastopanje ter storitve raziskovanja in dajanja v promet informacij in znanja v gospodarstvu, poslovno svetovalni inženiring, prodaja idej;
posli zunanjetrgovinskega prometa iz naslednjih oddelkov carinske nomenklature: XVI.
oddelek: stroji, aparati in naprave, elektrotehnična oprema, njihovi deli, aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka, aparati za snemanje in reprodukcijo televizijske slike in
zvoka, deli in pribor za te proizvode; XVIII.
oddelek: optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski
in kirurški instrumenti in aparati, ure, glasbila, njihovi deli in pribor; storitve v zunanjetrgovinskem prometu: zastopanje, prodaja tujega blaga s konsignacijskega skladišča, prodaja blaga v brezcarinskih prodajalnah in
opravljanje servisnih storitev za vzdrževanje
uvožene opreme in trajnih dobrin za osebno
rabo, uvoz in izvoz blaga na osnovi dolgoročne proizvodne kooperacije iz oddelkov
XVI. in XVIII.; zastopniški, agencijski in
posredniški posli za domače in tuje osebe;
ekonomske, organizacijske in poslovne storitve za domače in tuje osebe.

Rg-30079
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16492 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu vpisa PRAVLJIČNO GLEDALIŠČE,
Podjetje za gledališče, izobraževanje in
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Murnikova 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/22367/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5742684
Osnovni kapital: 1,790.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Zdravko, vstop
7. 4. 1993 in Zupančič-Konc Nataša, vstop
20. 12. 1994, oba iz Ljubljane, Murnikova
10, vložila po 895.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-30092
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16502 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KRALJ, Podjetje za design,
dekor in distribucijo, d.o.o., Kmečka pot
24, Ljubljana, sedež: Kmečka pot 24,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05502/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5351421
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelj: Kralj Tomaž, Ljubljana,
Poljanska c. 20, vstop 9. 2. 1990, vložek
1,511.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetamo, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;

Rg-31321
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12459 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TONTOM, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta v mestni log
55, sedež: Cesta v mestni log 55, Ljubljana, pod vložno št. 1/20769/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5698553
Firma: TONTOM, prevozništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanovitelj: Tomažič Anton, Ljubljana,
Brodarjev trg 13, vstop 30. 11. 1992, vložek
1,568.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: prevozništvo in
trgovino v tranzitu.
Tako se dejavnost odslej glasi: trgovina
v tranzitu; prevozništvo; gostinstvo - ostale
gostinske storitve; obrtne storitve - izdelava
raznovrstnih kovinskih proizvodov; ostale
storitve kovinskopredelovalne obrti; prevoz
blaga v cestnem prometu; storitve v cestnem prometu; končna in obrtna dela v gradbeništvu; trgovina na malo z zdravili in sanitetnim materialom; organizacija proizvodnje in kooperacije ter nabava in prodaja repromateriala in prodaja ter trženje
proizvodov in njihovo dajanje v najem ter
leasing; posredovanje, zastopanje in komisijski posli v prometu blaga in storitev; komercialni posli pri uresničevanju prometa
blaga in storitev; trgovina z neživilskimi in
živilskimi proizvodi na debelo; trgovina z
neživilskimi in živilskimi proizvodi na drobno; prevoz za lastne potrebe; izvoz in uvoz
živilskih in neživilskih proizvodov; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; zastopanje tujih oseb; marketing
storitve.
Rg-31678
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07734 z dne 3. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ACORN, podjetje za razvoj, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 38, sedež: Cesta
v Gorice 38, Ljubljana, pod vložno št.
1/05990/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5437296
Osnovni kapital: 1,511.600 SIT
Ustanovitelji: Šturm Branko, Ljubljana,
Vojkova c. 87, vstop 20. 3. 1990, vložek

Rg-34090
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18514 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ETI, d.o.o., Podjetje za finančni in računovodski inženiring, Ljubljana, sedež: Poklukarjeva 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16122/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5590230
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelja: Erjavec Tilen, Višnja Gora, Žabjek 1, vstop 16. 12. 1991, vložek
756.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Činkole Peter, Ljubljana, Viška c. 44, vstop
16. 12. 1991, vložek 756.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-34379
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14648 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa RELI, Podjetje za učenje
voznikov kandidatov B kat., avto servis,
gostinska dejavnost, Ljubljana, d.o.o., sedež: Savska cesta 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/10875/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5462860
Firma: P-Winner, podjetje za storitve
v prometu, avto servis, gostinska dejav-
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nost, trgovina, agencija za nepremičnine
in delo, d.o.o., Ljubljana, Savska cesta 3
Skrajšana firma: P-Winner, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina
na drobno z časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-

no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
8041 Dejavnost vozniških šol.

nančnim posredništvom; 732 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-34447
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16845 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa DDL, svetovalna in poslovodna firma, d.o.o., sedež: Gubčeve brigade 78, Ljubljana, pod vložno št.
1/09643/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanovitelja,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5662036
Firma: DDL Int’l, svetovalna in poslovodna firma, d.o.o., Gubčeve brigade 78,
Ljubljana
Skrajšana firma: DDL Int’l, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,746.000 SIT
Ustanoviteljica: Osterc Andrej, izstop 20.
12. 1994; Ostrec-Di Luigi Donna, Ljubljana, Gubčeve brigade 78, vstop 21. 5. 1990,
vložek 1,746.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Ostrec-Di Luigi Donna, razrešena
20. 12. 1994 in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Osterc Andrej, razrešen 20. 12. 1994; direktorica Žen Maja, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 12, imenovana 20. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995: 511
Posredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 642 Telekomunikacije; 6420 Telekomunikacije;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-

Rg-34674
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04007 z dne 12. 2. 1996 pod
št. vložka 1/27421/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5911265
Firma: DŽIRLO INTERNATIONAL,
Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana
firma:
DŽIRLO
INTERNATIONAL, d.o.o.,Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Džirlo Ishak, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, Mustafe Golubiča 11,
vstop 7. 2. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ključevšek Daniela, Radeče, Svibno 1, imenovana 7. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
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mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, instalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na

drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5143 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6034 Dejavnost drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost.

dež: Dolenjska c. 53, Ljubljana, pod vložno št. 1/17163/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5651476
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tešar Boštjan, Ljubljana,
Viška 51, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34995
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10381 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BOGRA, d.o.o. za grafične
storitve, Ljubljana, Dolenjska c. 53, se-

Rg-35024
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11598 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ABA SHOP, trgovsko podjetje, d.o.o., Grosuplje, Pod gozdom V/37,
sedež: Pod gozdom V/37, Grosuplje, pod
vložno št. 1/09497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5428530
Firma: ABA SHOP, trgovsko podjetje,
d.o.o., Grosuplje, Pod gozdom V/32
Sedež: Grosuplje, Pod gozdom V/32
Osnovni kapital: 2,057.000 SIT
Ustanoviteljica: Indihar Milena, Grosuplje, Pod gozdom V/32, vstop 23. 11. 1990,
vložek 2,057.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-35124
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13633 z dne 10. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DALOLES, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Goriča vas, sedež: Goriča vas 71, Ribnica,
pod vložno št. 1/24323/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5792436
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelja: Lovšin Damjan, vstop
7. 7. 1993 in Lovšin Mihaela, vstop 29. 7.
1994, oba iz Ribnice, Goriča vas 7, vložila
po 840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-35416
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/07875 z dne 13. 11. 1995
pod št. vložka 1/06789/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenehanje družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AMON, export import, d.o.o.,
Martina Krpana 34, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Martina Krpana 34
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Magdy Abou El Azm,
Medvode, Rakovnik 102, izstop 17. 5. 1994,
vložek 1.000 SIT odgovornost: ne odgovarja; Novak Marja, Ljubljana, Martina Krpana 34, izstop 17. 5. 1994, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Magdy Abou El Azm, razrešen 17. 5.
1994; zastopnik Abbas Afnan, razrešen
17. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.Obveznosti plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
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zela ustanovitelja Magdy Abou El Azm, Rakovnik 102, Medvode in Marja Novak, Martina Krpana 34, Ljubljana.

dajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti;
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

ko posojilo posebej; sklepanju trajnih poslov prek enega leta z drugimi partnerji.
Člani nadzornega sveta: Gruden Tomaž,
Kadunc Marjan, Gerzina Marija, Likovič
Andrej in Goli Bronka, vsi vstopili 27. 11.
1995 ter Lampret Alojz, Dremelj Marta in
Vidic Srečo, vsi vstopili 30. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1996: 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač. tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5274 Druga popravila d.n.;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finačni zakup (leasing);
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-36605
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18692 z dne 26. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KUBUS, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Trbovlje, Trg svobode 21a, sedež: Trg svobode
21a, Trbovlje, pod vložno št. 1/23191/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5883989
Osnovni kapital: 1,703.000 SIT
Ustanovitelja: Kogej Zdravko in Kogej
Janja, oba Trbovlje, Savinjska c. 4, vstopila
24. 3. 1992, vložila po 851.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1996: 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6312 Skladiščenje;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-36673
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17385 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MAIS, Informacijski inženiring, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, sedež: Stegne 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/04253/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5425760
Osnovni kapital: 10,129.075 SIT
Ustanovitelji: Stanič Marjan Jakob, Ljubljana, Snebersko nabrežje 5, vstop 20. 12.
1989, vložek 9,132.075 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Raetz Jochen Horst Karl, 8065
Walkertshofen, ZRN, Ahornweg 7 a, vstop
25. 10. 1991, vložek 480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vračko Alenka, Ljubljana, Klemenova 15, vstop 8. 9. 1992, vložek
517.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1996: 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-

Rg-38766
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00866 z dne 2. 4. 1996 pri
subjektu vpisa KOVINASTROJ Grosuplje, Tovarna gostinske opreme, p.o., sedež: Adamičeva 36, Grosuplje, pod vložno
št. 1/00415/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo dejavnosti, osnovnega kapitala,
pooblastil zastopnika, člane nadzornega sveta in ustanovitelje s temile podatki:
Matična št.: 5034370
Firma: KOVINASTROJ GASTRONOM, Tovarna gostinske opreme, d.d.,
Grosuplje
Skrajšana firma: KOVINASTROJ GASTRONOM, d.d., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 187,600.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
22. 2. 1996, vložek 18,760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
22. 2. 1996, vložek 25,088.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 22. 2. 1996, vložek 37,520.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci
interne razdelitve, vstopili 22. 2. 1996, vložili 37,007.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili 22. 2. 1996, vložili 69,225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Avšič Marko, dipl. ing., razrešen
8. 12. 1995 in imenovan za zastopnika, ki
zastopa družbo kot direktor začasne uprave.
Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega
sveta k naslednjim poslom: nabavi, prodaji
in obremenitvi nepremičnin; odpiranju podružnic, obratov ali njihovem zapiranju izven sedeža družbe; najemanju poroštev; najemanju posojil, ki presežejo znesek petinštirideset milijonov SIT. Kadar pa skupna
posojila presežejo enacelapetkratni znesek
zadnje znane mesečne realizacije, pa za vsa-

Rg-38910
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13050 z dne 3. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AGROVITA, Podjetje za
trgovino, proizvodnjo, uvoz, izvoz in storitve v blagovnem prometu, d.o.o., Ljubljana, Žaucerjeva 15, sedež: Žaucerjeva
15, Ljubljana, pod vložno št. 1/07752/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5392934
Firma: FORMINVEST, Trgovina, storitve, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FORMINVEST, d.o.o.,
Ljubljana
Osnovni kapital: 1,703.800 SIT
Ustanovitelja: Ljubek Vladimir, Ljubljana, Vrtača 3, vstop 12. 6. 1990, vložek
851.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tomše-Ljubek Vesna, Ljubljana, Žaucerjeva 15, vstop 12. 6. 1990, vložek 851.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ljubek Vladimir, razrešen 6. 5. 1994 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnica Tomše-Ljubek
Vesna, razrešena 6. 5. 1994 in imenovana
za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 1430 Pridobivanje mineralov
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za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1450 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1587 Proizvodnja razlićnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov,d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 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; 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 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.

sedež: Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05370/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5142733
Člani nadzornega sveta: Jamnik Alojz,
Duhovnik Jože, Jaklič Marko, Čuš Franc,
Hanžel Slavko, Hren Jože, Kmetič Slavko
in Brod Cveto, vsi izstopili 8. 6. 1995; Kmetič Slavko, Pavlič Albert, Pavšek Jože, Berdajs Silvo, Jamnik Alojz, Duhovnik Jože,
Jaklič Marko, Čuš Franc in Hanžel Slavko,
vsi vstopili 8. 6. 1995.

na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom.

Rg-39013
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19054 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa DUH, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Dobrova, Horjulska 20, sedež: Horjulska 20, Dobrova, pod vložno
št. 1/07802/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5389062
Firma: DUH, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: DUH, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanovitelj: Duh Marija, izstop 29. 12.
1994; Duh Bojan, Dobrova, Horjulska 20,
vstop 27. 6. 1990, vložek 1,524.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Duh Marija, razrešena 29. 12.
1994; direktor Duh Bojan, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, oslov, mul in mezgov; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina

Rg-39055
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16516 z dne 11. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27244/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5879361
Firma: FITNES PETERLIN IN PETERLIN, Storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: FITNES PETERLIN
IN PETERLIN, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Velike Lašče, Male Lašče 7
Ustanovitelja: Peterlin Niko in Peterlin
Milena, oba iz Roba, Dolščaki 11, vstopila
19. 12. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Peterlin Niko, imenovan 19. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Peterlin Milena, imenovana 19. 12. 1994,
zastopa družbo kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5540 Točenje pijač in napitkov; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-38928
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03700 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d.,

Rg-39133
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02869 z dne 18. 4. 1996 pri
subjektu vpisa VEBER A, Trgovina in stritve, d.o.o., sedež: Medvoška cesta 3, Medvode, pod vložno št. 1/22676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5775787
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
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Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 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 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejvnosti, davčno svetovanje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39136
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02927 z dne 19. 4. 1996 pri
subjektu vpisa DENYTRIKO - ŽUMBAR
& Co., Družba za proizvodnjo in trgovino, d.n.o., Ljubljana, Ul. 28. maja 57, sedež: Ul. 28. maja 57, Ljubljana, pod vložno št. 1/13426/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5523842
Firma: DENYTRIKO - ŽUMBAR &
Co., Družba za proizvodnjo in trgovino,
d.n.o., Ljubljana, Dunajska 254
Sedež: Ljubljana, Dunajska 254
Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1996: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo

Rg-39245
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13084 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SLOTIN, trgovina in posredovanje z različnim blagom, d.o.o.,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 23, sedež:
Kardeljeva ploščad 23, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19193/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5633346
Firma: SLOTIN, trgovina in posredovanje z različnim blagom, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Štefančeva 8
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanovitelj: Bukovec Miloš, izstop
13. 5. 1994; Prinčič Matjaž, izstop 22. 12.
1994; Artač Matjaž, Ljubljana, Pot na Drenikov vrh 3, vložek 1,535.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Prinčič Matjaž, razrešen 22. 12.
1994; direktor Artač Matjaž, imenovan
22. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje

Rg-39287
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01999 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KOMPAS HERTZ RENT
A CAR, d.d., Ljubljana, Podružnica Ljubljana letališče, Brnik, sedež: Brnik,
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Ljubljana, pod vložno št. 1/04419/02 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5004551004
Skrajšana firma: KOMPAS HERTZ
RENT A CAR, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Popovič Djordje, razrešen 20. 2.
1995.

kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-

no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-39288
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02000 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KOMPAS HERTZ RENT
A CAR, d.d., Ljubljana, Celovška 206,
Podružnica Nova Gorica, sedež: Delpinova 12, Nova Gorica, pod vložno št.
1/04419/13 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5004551034
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Ferletič Boris, razrešen 20. 2. 1995;
zastopnica Čefarin Vanda, Nova Gorica, Ul.
Gradnikove brigade 11, imenovana 20. 2.
1995, podružnico predstavlja in zastopa brez
omejitev pooblastil.
Rg-39617
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00633 z dne 6. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ABA SHOP, trgovsko podjetje, d.o.o., Grosuplje, Pod gozdom V/32,
sedež: Pod gozdom V/32, Grosuplje, pod
vložno št. 1/09497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev in deležev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5428530
Firma: ABA SHOP, trgovsko podjetje,
d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: ABA SHOP, d.o.o.,
Grosuplje
Sedež: Grosuplje, Veliko Mlačevo 7
Ustanovitelja: Indihar Milena, izstop 9.
2. 1996; Indihar Sabina in Indihar Aleš, oba
Grosuplje, Pod gozdom V/37, vstopila 9. 2.
1996, vložila po 1,028.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1996: 0111
Proizvodnja žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi

Rg-39929
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05968 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ADRIATIC - LARI, Podjetje za zastopanje in posredovanje zavarovanj, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška
32, Ljubljana, pod vložno št. 1/13366/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev ter dejavnosti
in vpis deležev s temile podatki:
Matična št.: 5522145
Firma: ADRIATIC - LARI, Podjetje
za trgovino, zastopanje in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana
Ustanoviteljica: Trojanovič Milan, izstop 20. 11. 1995; Erjavec Polc Sanja,
Ljubljana, Pokopališka 1, vstop 20. 11.
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1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Matična št.: 5426804
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesim, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

izvodno podjetje, Trg zbora odposlancev
62, Kočevje, sedež: Trg zbora odposlancev 62, Kočevje, pod vložno št. 1/24603/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5822378
Osnovni kapital: 1,565.500 SIT
Ustanovitelja: Jerše Lidija, izstop 31. 3.
1995; Jerše Aleš, Kočevje, Rožna ulica 24,
vstop 28. 6. 1993, vložek 15.655 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pantar Leon, Gorenje, Kočevje, Gorenje 101, vstop 31. 3.
1995, vložek 1,549.845 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Jerše Lidija, razrešena 31. 3. 1995;
zastopnik Jerše Aleš, razrešen 31. 3. 1995;
direktor Pantar leon, imenovan 31. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39988
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16141 z dne 19. 2. 1996 pri
subjektu vpisa AIP, podjetje za avtomatizacijo, informatiko in programiranje,
d.o.o., sedež: Čepelnikova 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02413/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in spremembo ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5293936
Firma: AIP, podjetje za avtomatizacijo, informatiko in programiranje, d.o.o.,
Ćepelnikova 7, Ljubljana
Skrajšana firma: AIP, d.o.o., Čepelnikova 7 , Ljubljana
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelja: Uratnik Janko, Ljubljana,
Dergomaška 53, vstop 2. 10. 1989, vložek
780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mirtič Janez, Ljubljana, Šišenska 9 a, vstop
2. 10. 1989, vložek 780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 511 Posredništvo; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač. tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.
Rg-40023
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00586 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SATRONIK, podjetje za
proizvodnjo in trgovino Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Pot na Rakovo jelšo 131, Ljubljana, pod vložno št. 1/08274/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Rg-40339
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19903 z dne 17. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KRA KRA, gostinstvo, trgovina, turizem, d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 2, sedež: Gosposvetska 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/20449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5686792
Osnovni kapital: 1,681.300 SIT
Ustanovitelja: Simrajh Peter ml. Ljubljana, Jamova 56, vstop 1. 12. 1992, vložek
840.650 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Radovan Lojze, Ljubljana, Tesarska 14,
vstop 1. 12. 1992, vložek 840.650 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-40343
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20061 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ROŽNA, Trgovsko in pro-

Rg-40426
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00895 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa M-ART, Podjetje za idejno
oblikovanje, d.o.o., sedež: Paplerjeva 18,
Borovnica, pod vložno št. 1/09563/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža, zastopnika, priimka družbenice
ter uskladitev in spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5477727
Firma: M-ART, ŽERTUŠ IN DEŽAN,
podjetje za idejno oblikovanje, d.n.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: M-ART, ŽERTUŠ IN
DEŽAN, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Koseskega 3/a
Ustanoviteljici: Žertuš Mirjam, Ljubljana, Koseskega 3a, vstop 18. 7. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Dežan Marjeta, Ljubljana,
Flajšmanova 10, vstop 18. 7. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žertuš Mirjam, imenovana 19. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Dežan Marjeta, imenovana 19. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Žertuš Srnelj Mirjam, razrešena 19.
1. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1996: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 267 Obdelava naravnega kamna; 315 Proizvodnja
opreme za razsvetjavo in električnih svetilk;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3160 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 4531 Električne
inštalacije; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.

kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-

Rg-40514
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01810 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KORENČ, podjetje za organizacijo, vzdrževanje, knjigovodske in
računalniške storitve, d.o.o., Loka 5/a, Logatec, sedež: Loka 5/a, Logatec, pod vložno št. 1/17862/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnika,
uskladitev dejavnosti in preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5632820
Firma: KORENČ, računalniške in knjigovodske storitve, d.n.o., Logatec, Loka
5/a
Skrajšana firma: KORENČ, d.n.o., Logatec
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Korenč Ingrid, vstop 16.
3. 1992 in Korenč Franc, vstop 5. 1. 1995,
oba Logatec, Loka 5/a, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Korenč Franc, imenovan 5. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;

Rg.40549
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04452 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ZAVAS, d.o.o., finančnoekonomski inženiring, Vrhnika, Betajnova 51, sedež: Betajnova 51, Vrhnika, pod
vložno št. 1/24051/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5799791
Firma: ZAVAS, trgovska družba, d.o.o
Sedež: Ljubljana, Šlandrova 10
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
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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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6010 Železniški promet; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Matična št.: 5940605
Firma: ANITA RASTODER & CO.,
Gostinstvo in trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANITA RASTODER
& CO., d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ul. Molniške čete 11
Ustanovitelja: Rastoder Sinan, Ljubljana, Cesta 24. junija 66, vstop 25. 3. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Adilović Mishak, SO Tutin, S. Raduhovce, vstop 25. 3. 1996, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rastoder Sinan, imenovan 25. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Adilović Mishak, imenovan 25. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1996: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Matična št.: 5469511
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brlec Peter, Domžale, Obrtniška ul. 2, vstop 12. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1996: 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7481

Rg-40571
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05404 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa FARMER, poslovni in komercialni inženiring, d.o.o., Šentvid pri
Stični, sedež: Šentvid pri Stični 3 a, Šentvid pri Stični, pod vložno št. 1/23944/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5804248
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina da
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 527 Popravilo izdelkov široke porabe;
602 Drug kopenski promet; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge
storitvene dejavnosti.
Rg40589
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01618 z dne 17. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27770/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Rg-40634
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18501 z dne 10. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SPORTCOMMERCE, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Domžale, sedež: Obrtniška 5, Domžale, pod
vložno št. 1/11214/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
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Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9303 Druge storitve za nego telesa.

oblačili; 5143 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74200 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85342 Druge socialne dejavnosti; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-40641
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00812 z dne 10. 4. 1996 pri
subjektu vpisa M&A PARTNERJI, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gosposvetska cesta 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26997/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5919142
Ustanovitelj:
B.D.C.E.
Holding
Ges.m.b. H, Wien, Witthauergasse 25/6,
vstop 29. 12. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vrečar Peter,
dr., izstop 29. 12. 1995.
Rg-40858
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01820 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa AB PLATE, podjetje za poslovanje s plastiko in tekstilom, d.o.o.,
Spodnje Jarše 14, Domžale, sedež: Spodnje Jarše 14, Domžale, pod vložno št.
1/10184/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika, uskladitev dejavnosti
in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5565596
Firma: AB PLATE - ARNEŽ & CO,
podjetje za poslovanje s plastiko in tekstilom, d.n.o., Domžale
Skrajšana firma: AB PLATE - ARNEŽ
& CO, d.n.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Arnež Branko, vstop 26.
2. 1990 in Hrovat Mirjana, vstop 29. 3. 1995,
oba Domžale, Ulica Matije Tomca 4, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Arnež Branko, razrešen 29. 3. 1995 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo skupno z družbenico Hrovat Mirjano; direktorica Hrovat Mirjana, imenovana
29. 3. 1995, zastopa družbo skupno z drugim družbenikom Arnež Brankom.
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1996:1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z

Rg-40862
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01877 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa POTEPUH, podjetje za turizem, šport in izobraževanje, d.o.o., Litija, sedež: Cesta Dušana Kvedra 12, Ljubljana, pod vložno št. 1/21861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, zastopnika in preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5740959
Firma: ŠPES IN PARTNER, d.n.o.,
podjetje za turizem, šport in izobraževanje
Skrajšana firma: ŠPES IN PARTNER,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Špes Veronika, Litija, Cesta Dušana Kvedra 12, vstop 16. 3. 1993,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Haler Srečko, Ljubljana, Rusjanov trg 4, vstop 16. 3. 1993,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Haler Srečko, razrešen 31. 3. 1995, in
ponovno imenovan za direktorja, ki potrebuje predhodno soglasje drugega družbenika pri vseh poslih, katerih posledica so obveznosti družbe; zastopnica Špes Veronika,
razrešena 31. 3. 1995, in imenovana za direktorico, ki potrebuje predhodno soglasje
drugega družbenika pri vseh poslih, katerih
posledica so obveznosti družbe.
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-

Rg-40866
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02099 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa PANADRIA, zastopanje in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jana
Husa 1 a, Ljubljana, pod vložno št.
1/20171/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5673798
Osnovni kapital: 50,479.538,80 SIT
Ustanovitelji: Perko Boris, Ljubljana,
Novo Polje c. XV/29, vstop 12. 10. 1992,
vložek 12,619.884,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Brus Rajko, Ljubljana, Oražnova 1, vstop 12. 10. 1992, vložek
12,619.884,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Moder Janez, Ljubljana, Dermotova
21, vstop 12. 10. 1992, vložek
12,619.884,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kukovica Peter, Ljubljana, Cankarjeva 7, vstop 12. 10. 1992, vložek
12,619.884,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
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motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač. tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221

Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-40995
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02175 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ARBEN, podjetje za trgovinu in prevoz, d.o.o., Ljubljana, Bratov
Učakar 20, Ljubljana, sedež: Bratov
Učakar 20, Ljubljana, pod vložno št.
1/26545/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5910609
Firma: ARBEN, podjetje za trgovinu
in prevoz, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 106

Rg-40964
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00935 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TUD, proizvodnja in storitve, d.o.o., Polje 16, Zagorje, sedež: Polje
16, Zagorje, pod vložno št. 1/14171/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5547300
Ustanovitelj: Drnovšek Uroš Rok, Zagorje, Polje 16, vstop 25. 11. 1991, vložek
1,536.890 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šulin Drnovšek Tanja, izstop 28. 2. 1996.
Rg-40972
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01189 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BLIK, družba za trgovino
na debelo in drobno z mešanim blagom,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Marinkov trg S4, Ljubljana, pod vložno št. 1/06187/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5352096
Sedež: Ljubljana, Zaloška 165

Rg-41125
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18158 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ZO-KO, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Dol
pri Ljubljani, sedež: Vinje 8b, Dol pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/15187/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanovitelja, zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5573688
Firma: TRIAM, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Staretova 18a
Skrajšana firma: TRIAM, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Staretova 18a
Osnovni kapital: 1,677.000 SIT
Ustanovitelj: Kos Zoran, izstop 27. 12.
1994, Schuster Dušan, Ljubljana, Linhartova 68, vstop 27. 12. 1994, vložek 1,677.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Kos Zoran, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Schuster Dušan, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Schuster Peter, Ljubljana, Martinova ulica 73, imenovan 27. 12. 1994; prokurist
Šramel Marjan, Ljubljana, Staretova ulica
18a, imenovan 27. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, 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; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
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na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-

podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-

nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet
na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6411 Javne poštne storitve;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
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mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9900
Eksteritorialne organizacije in združenja.

Ustanoviteljici: Kuzman Helena, Rakek,
Ljubljanska c.35, vstop 17. 6. 1991, vložek
8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Likar Ana, Rakek, Ljubljanska c. 35, vstop 21. 12. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kuzman Karl, razrešen 22. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-41134
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18810 z dne 27. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TRAMP MODA, podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Dunajska 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20103/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala ter spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5673348
Firma: TRAMP MODA, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Staženska 18
Osnovni kapital: 3,116.830 SIT
Ustanoviteljica: Povše Rakef Marica,
Ljubljana, Herbersteinova 16, vstop 2. 7.
1992, vložek 3,116.830 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-41235
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13353 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa KERA-MIX, zaključna dela v gradbeništvu, vodoinstalaterstvo in
keramika, d.o.o, Kresnice 150, Kresnice,
sedež: Kresnice 150, Kresnice, pod vložno
št. 1/11670/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5480159
Firma: KERA-MIX, d.o.o., zaključna
dela v gradbeništvu, vodoinstalaterstvo in
keramika, Kresnice 150, Kresnice
Osnovni kapital: 1,543.450 SIT
Ustanovitelj: Smrekar Janez, Kresnice,
Kresnice 150, vstop 12. 2. 1991, vložek
1,543.450 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-41276
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17948 z dne 11. 4. 1996 pri
subjektu vpisa FORMTECH, Inženiring
in consulting za izdelovalne tehnologije,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Mirka Tomšiča
9, Ljubljana, pod vložno št. 1/12797/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje v d.n.o., spremembo osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5508819
Firma: FORMTECH Kuzman in družbenik, Inženiring in svetovanje za izdelovalne tehnologije, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FORMTECH Kuzman
in družbenik, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 10.000 SIT

Rg-41337
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04963 z dne 2. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SOTO BRAVO, Trgovina
in turizem, k.d., sedež: Rozmanova 1,
Kamnik, pod vložno št. 1/26208/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5875951
Sedež: Mengeš, Jelovškova ul. 11
Rg-41372
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00326 z dne 11. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27541/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5933722
Firma: HERMELIN, Podjetje za trgovino na debelo in drobno, Domžale, Roška
ulica 3
Skrajšana firma: HERMELIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Domžale, Roška ulica 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: EKOTRADE, d.o.o., Komenda, Zadružna 26, vstop 6. 2. 1996, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; RADIUS, d.o.o., Ljubljana, Titova 118,
vstop 6. 2. 1996, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lukež Evita, Ljubljana, Mencingerjeva 81, vstop 6. 2. 1996,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Dobnik Mitja, Ljubljana, Pregljev
trg 11, imenovan 23. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1996: 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-

Rg-41377
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00386 z dne 29. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27670/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5932262
Firma: FINODA, podjetje za investicijsko svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FINODA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Veršič Mitja, Veršič Marija, Veršič Urban in Veršič Klemen, vsi
Ljubljana, Idrijska ulica 22, vstopili 23. 1.
1996, vložili po 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Veršič Mitja, imenovan 23. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1996: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-41389
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00481 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa EDIGS ORANŽERIJA, poslovne in gostinske storitve, d.o.o., Mengeš, Šolska ulica 4, sedež: Šolska ulica 4,
Mengeš, pod vložno št. 1/21022/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanovitelja, zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5714397
Firma: ORANŽERIJA, poslovne in gostinske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ORANŽERIJA, d.o.o.
Ustanovitelja: EDIGS HOLDING, d.o.o.,
izstop 24. 1. 1994; Peterlin Branko, vstop
24. 1. 1994 in Peterlin Julija, vstop 12. 12.
1995, oba Ljubljana, Hodoščkova 20, vložila vsak po 5,000.143,85 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Golob Edvard, Kamnik, Perovo 18a,
imenovan 24. 1. 1996.
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Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov.

diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-41411
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01051 z dne 2. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TV 3, Televizijska dejavnost, d.o.o., sedež: Gosposvetska c. 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26193/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, družbenika,
nadzornega sveta in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5895634
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Štula 23
Osnovni kapital: 760,574.000 SIT
Ustanovitelj: Mladinska knjiga Založba,
Ljubljana, Slovenska cesta 29, vstop 7. 12.
1995, vložek 42,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Bole Franc,
vstop 9. 2. 1995; Jereb Vincenc in Ruparčič
Miroslav, oba izstopila 5. 7. 1995; Milharčič Alojz, Rejc Izidor, Ivanušič Zvone in
Zver Milan, vsi vstopili 7. 12. 1995 ter Knez
Marjan in Mlakar - Kukovič Roza, vstopila
5. 7. 1995.
Rg-41436
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01362 z dne 11. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27728/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5936756
Firma: SELAN BOŠTJAN & COMPANY, storitve, trgovina, svetovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: SELAN BOŠTJAN &
COMPANY, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 46
Osnovni kapital: 350.000 SIT
Ustanovitelja: Selan Boštjan, Ljubljana,
Dolenjska c. 46, vstop 19. 3. 1996, vložek
180.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Žibert Ema, Ljubljana,
Brodarjev trg 11, vstop 19. 3. 1996, vložek
170.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Selan Boštjan, imenovan 19. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitve.
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v

Rg-41566
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20118 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MARY, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Velika čolnarska 2, sedež: Velika čolnarska 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12704/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti, spremembo sedeža, ustanoviteljev, deležev in firme s
temile podatki:
Matična št.: 5517095
Firma: MARY, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 51/a
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 51/a
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Satler Zoran, Ljubljana,
Krimska 12, vstop 29. 12. 1994, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Buzeti Marinka in Buzeti Korado, oba izstopila 29. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Satler Breda, Ljubljana, Krimska
12, imenovana 29. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodkinja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996: 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki.
Rg-41726
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02574 z dne 14. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28019/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5947766
Firma: DOLNIČAR & CO., kamnoseštvo, d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 34
Skrajšana firma: DOLNIČAR & CO.,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Sinja Gorica 34
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Dolničar Marko, vložek
754.159 SIT in Dolničar Andreja, vložek
765.841 SIT, oba Vrhnika, Sinja Gorica 34,
vstopila 20. 5. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dolničar Marko, imenovan 20. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Dolničar Andreja, imenovana 20. 5. 1996,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-42024
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08092 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MARTINK, prevozništvo
in druge storitve, d.o.o., Stožice 29, Ljubljana, sedež: Stožice 29, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23684/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5769469
Firma: MARTINK, posredništvo in
druge storitve, d.o.o., Stožice 29, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,610.673 SIT
Ustanovitelja: Sitar Zdenka, Logatec, Tržaška 66/a, vstop 7. 6. 1993, vložek
805.336,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sitar Marko, Ljubljana, Stožice 29, vstop
7. 6. 1993, vložek 805.336,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1996: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6712
Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Ustanovitelj: Oblak Jože, Ljubljana, Bratovševa ploščad 32, vstop 19. 9. 1990, vložek 1,503.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in

Rg-42046
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13153 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa INO INŽENIRING, d.o.o.,
inženiring in proizvodnja, Ljubljana, sedež: Bratovševa ploščad 32, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08524/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5408733
Osnovni kapital: 1,503.200 SIT

Rg-42050
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14228 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PAY CONSULTING, podjetje za finančno svetovanje, marketing,
trgovino, uvoz, izvoz, posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Metelkova ul. 1, sedež:
Metelkova ulica 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23851/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5769566
Firma: PAY CONSULTING, podjetje
za finančno svetovanje, marketing, trgovino, uvoz, izvoz, posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Prušnikova 106/1
Skrajšana firma: PAY CONSULTING,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Prušnikova 106/1
Osnovni kapital: 1,503.808 SIT
Ustanovitelj: Studen Aleksandra, izstop
9. 9. 1994; Lužar Branko, Sevnica, Metni
vrh 33, vstop 9. 9. 1994, vložek 1,503.808
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Studen Aleksandra, razrešena 9.
9. 1994; direktor Lužar Branko, imenovan
9. 9. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posametnimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
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usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5145 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniške opreme; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov

za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145

Rg-42075
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18245 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa DD METAL, družba za trgovino, promet in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Zaloška 58 a, Ljubljana, pod vložno št. 1/18216/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, firme, ustanoviteljev,
deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5643660
Firma: NTV, družba za načrtovanje tiskanih vezij, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NTV, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Djukić Dane, izstop 20. 12.
1994; Gindiciosi Franc, Grosuplje, Kamno
Brdo 15, vstop 20. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Djukić Dane, razrešen 20. 12. 1994;
direktor Gindiciosi Franc, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-42081
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19228 z dne 5. 4. 1996
pri subjektu vpisa ECOSENSE, podjetje
za menagement, planiranje in tehniko na
področju okolja, d.o.o., Mirje 29, Ljubljana, sedež: Mirje 29, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23959/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5824206
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gomišček Boštjan, Mojstrana, Triglavska 63, vstop 1. 7. 1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gomišček Tanja, Ljubljana, Mirje 29,
vstop 1. 7. 1992, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovar Andreas, Dunaj, Avstrija, Anastasius-Grüngasse 25/10,
vstop 1. 7. 1992, vložek 150.000 SIT, odgovor: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 5. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
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Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s 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
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-

skovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-42087
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/20050 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu vpisa TABOR, d.o.o., podjetje za finančno in organizacijsko svetovanje, Logatec,
sedež: Kalce 24i, Logatec, pod vložno št.
1/04041/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarsskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.. 5320658
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelja: Oštir Stojan, Logatec, Prešernova 2, vstop 26. 11. 1989, vložek
801.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gregorič Marjan, Logatec, Tovarniška 14,
vstop 26. 11. 1989, vložek 801.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Pravkar izšlo!

PREDPISI O ZADRUGAH
z uvodnimi pojasnili dr. Emila Čeferina
Kdo je lahko član zadruge, kdo so ustanovitelji, kakšne so članske pravice, kako je s poslovno
tajnostjo in obveščanjem članov, kaj pravi zakon o deležih članov, kako lahko član izstopi iz
zadruge in kakšni so izključitveni razlogi, kakšne so posledice prenehanja zadruge, kakšne pa
pravice delavcev zadruge, kakšna je vloga občnega zbora kot najvišjega organa zadruge, kako
mora biti sestavljen zapisnik občnega zbora, kakšne so pristojnosti predsednika zadruge in
upravnega odbora, nadzornega odbora in preglednika?
Na vsa ta in številna druga vprašanja v uvodnih pojasnilih na poljuden način odgovarja znani
strokovnjak za področje zadružništva dr. Emil Čeferin. Zakonu o zadrugah pa je dodano tudi
stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje posameznih določil.
2478 SIT

(10409)
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DR. ŠIME IVANJKO – DR. MARIJAN KOCBEK

PRAVO DRUŽB
STATUSNO GOSPODARSKO PRAVO
(druga spremenjena in dopolnjena izdaja)

Akademik prof. dr. Stojan Pretnar v predgovoru knjige Pravo družb
poudarja, da pospremlja na trg in v javnost impozantno delo
profesorjev mariborske pravne fakultete. To knjigo je založba ČZ
Uradni list Republike Slovenije izdala pred dvema letoma, druga
spremenjena in dopolnjena izdaja pa je že prišla na knjižne police.
Nova izdaja knjige Pravo družb – statusno gospodarsko pravo – je
še impozantnejša od prejšnje.
Avtorja sta v osmih delih knjige (uvod v gospodarsko statusno
pravo, statusnopravne značilnosti gospodarske družbe, podjetnik
posameznik in osebne družbe, delniška in komanditna delniška
družba, družba z omejeno odgovornostjo, združevanje in statusne
spremembe družb, prenehanje družb, posebna ureditev statusa
posameznih gospodarskih subjektov) pozornost namenila predvsem
novim teoretičnim in praktičnim spoznanjem, saj je v slovenski
pravni teoriji, glede na zgodovinski razvoj, pravo družb po vsebini
nova pravna disciplina.
Cena 6.867 SIT

(10384)
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