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Sodni register

CELJE

Rg-34846

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00411 z dne 14. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ESOT, elektro strojna opre-
ma, tehnologija, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Gubčeva 1, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01875/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis pripojitve pri prevzeti
družbi, povečanje osnovnega kapitala in po-
slovnega deleža, spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5391601
Osnovni kapital: 1,534.000 SIT
Ustanovitelja: Blatnik Vladimir in Blat-

nik Zoran, Laško, Rimska cesta 2/a, oba
vstopila 17. 5. 1990, vložila vsak po 767.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe 25. 4.
1994.

Pripojitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo Center za izobraževalne, ekonomske
in agencijske storitve CIS Celje, Gledališka
2, d.o.o. na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 25. 4. 1994.

Rg-42565

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03246 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SMIT, proizvodnja kmetij-
ske mehanizacije, d.o.o., sedež: Povčeno
1, 3272 Rimske Toplice, pod vložno št.
1/01523/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5388295
Osnovni kapital: 1,594.000 SIT
Ustanovitelja: Požin Marija in Požin

Martin, Rimske Toplice, Povčeno 1, oba
vstopila 5. 3. 1990, vložila vsak po 797.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996: De-
javnost družbe je: proizvodnja kmetijskih
strojev, kmetijska proizvodnja, kmetijske
storitve, klanje živine, izdelava in popravilo
kovinskih izdelkov, predelava plastičnih
mas, projektiranje in sorodne tehnične sto-
ritve, cestni promet, trgovina na drobno in
debelo z neživilskimi proizvodi vseh trgov-
skih strok, visoke gradnje, nizke gradnje in
hidrogradnja, žaganje lesa, odvajanje od-
padnih in meteornih voda, čiščenje kanali-
zacije.

Rg-42603

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00142 z dne 27. 5. 1996
pri subjektu vpisa Gorenje, družba z ome-
jeno  odgovornostjo,  sedež:  Partizanska

12, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/00461/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5163676
Osnovni kapital: 203,576.213 SIT
Ustanovitelji: Gorenje Mali gospodinj-

ski aparati, d.o.o., Gorenje Notranja opre-
ma, d.o.o., Velenje, Gorenje Mural, tvorni-
ca aluminijskih radijatora i 3000 odljevaka
p.o., Mursko Središče, Gorenje IMO, indu-
strija in montaža, p.o., Lendava, Gorenje
Elektrokovinarska oprema, p.o., Velenje,
Gorenje Servis, d.o.o., Velenje, Gorenje
Glin, d.o.o., Nazarje, Gorenje Metalplast,
d.o.o., Ruše, Gorenje Tiki, d.o.o., Ljublja-
na, Gorenje Elektronika, d.o.o., Velenje, Go-
renje Elektromotori, d.o.o., Djakovica, Go-
renje Bira, d.o.o., Bihač, Gorenje Naravno
zdravilišče Topolšica, d.o.o., Topolšica, vsi
izstopili 3. 12. 1992; Gorenje gospodinjski
aparati, d.o.o., Velenje, Velenje, Partizan-
ska 12, vložek: 4,101.132,70 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gorenje Procesna opre-
ma, d.o.o., Velenje, Velenje, Partizanska 12,
vložek: 300.270,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; TCL, Laboratorij za preizkuša-
nje in certificiranje, d.o.o., Velenje, vložek:
50.155 SIT, odgovornost: ne odgovarja, vsi
vstopili 15. 12. 1989; Gorenje, d.o.o., Vele-
nje, Velenje, Partizanska 12, vstop 3. 12.
1992, vložek 199,124.654,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-42610

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02326 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa INTOP, inženiring, trgovi-
na, organizacija in proizvodnja, d.o.o., se-
dež: Cesta v Bevče 28, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/03899/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5597609
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rogič Zoran, Ljubljana,

Medvedova 12, vložek: 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rogić Dragan, Vele-
nje, Cesta v Bevče 28, vložek: 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, oba vstopila 19.
3. 1992.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor, Rogič Zoran, Ljubljana, Medvedova
12, imenovan 5. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-42613

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02904 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VEGRAM, gradbena me-
hanizacija, d.o.o., sedež: Cesta na Ostrož-
no 138, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04707/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5843219
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelj: Velenšek Marjan, Celje,

Cesta na Ostrožno 138, vstop 8. 4. 1992,
vložek: 1,608.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-42619

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02713 z dne 11. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MEHANOPROM, podjetje
za storitve in proizvodnjo, d.o.o., Celje,
sedež: Ul. Bratov Dobrotinškov 13, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnih deležev, zastopnikov,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5695660
Firma: MEHANOPROM, podjetje za

storitve in proizvodnjo, d.o.o., Polzela
Skrajšana  firma:  MEHANOPROM,

d.o.o., Polzela
Sedež: Polzela, Andraž 55/a
Osnovni kapital: 1,569.700 SIT
Ustanovitelj: Drgajner Zoran in Drgaj-

ner Ervin, oba izstopila 29. 12. 1994; Med-
vešek Metka, Velenje, Stantetova ul. 5,
vstop 29. 12. 1994, vložek: 1,569.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drgajner Zoran, direktor Drgajner Er-
vin, oba razrešena 29. 12. 1994; direktorica
Medvešek Metka, Velenje, Stantetova ul. 5,
imenovana 29. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-44744

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03943 z dne 14. 6. 1996 pod
vložno št. 1/03030/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5509823
Firma: UNIMONT, marketing, inženi-

ring, d.o.o., Slovenske Konjice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenske Konjice, Tovarniška 1
Osnovni kapital: 22.700 SIT
Sklep družbenikov z dne 23. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3943/94 z dne 18. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku Srg 3943/94 z dne 12. 4.
1996.

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli naslednji
družbeniki: Artič Marjan, Šolska ul. 13, Slo-
venske Konjice, Brecl Drago, Frankolovo
57, Frankolovo, Brečko Miran, Titov trg 11,
Slovenske Konjice, Černec Vinko, Šolska
ulica 7, Slovenske Konjice, Figek Anton,
Vrhole 38, Slovenska Bistrica, Frim Jurij,
Kidričeva 7, Slovenske Konjice, Gorenjak
Vlado, Mizarska 35/a, Slovenske Konjice,
Gosnik Oto, Draža vas 57, Loče, Hren Her-
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man, Preloge 4, Slovenske Konjice; Hren
Milan, Zreče 18, Slovenske Konjice; Jančič
Bojan, Grajska 9, Slovenske Konjice; Jer-
man Andrej, Prečna ulica 2, Slovenske Ko-
njice; Jureša Vlado, Liptovska 18, Sloven-
ske Konjice; Jurič Franc, Ul. A. Janše 7/b,
Slovenske Konjice; Klančnik Janez, Ga-
brovnik 9, Slovenske Konjice; Kovač Štef-
ka, Tattenbachova 3, Slovenske Konjice;
Kosič Štefan, Žeče 31/a, Slovenske Konji-
ce; Kuk Vlado, Blato 12, Slovenke Konjice;
Kukovič Rudi, Škalska 13, Slovenske Ko-
njice; Lampret Danilo, Polene 11, Sloven-
ske Konjice; Marguč Silvo, Loče 39, Loče;
Majšler Sonja, Delavska cesta 7, Slovenske
Konjice; Marinšek Vinko, Radana vas 32,
Zreče; Marzidovšek Vekoslav, Šarhova ul.
15, Slovenske Konjice; Mesarič Ivan, Ki-
dričeva 5, Slovenske Konjice; Obrul Franc,
Gabrovlje 12/b, Slovenske Konjice; Penič
Marjan, Blato 26, Slovenske Konjice; Puč-
nik Mirko, Prevrat 36, Slovenske Konjice;
Ratej Danilo, Kostanjevec 49, Ložnica; Re-
bernak Vili, Ul. 12. oktobra 12, Zreče; Roz-
man Drago, Ob potoku 5/a, Slovenske Ko-
njice; Šajtegel Ivan, Mizarska 20, Sloven-
ske Konjice; Sirc Srečko, Tepanjski vrh 24,
Slovenske Konjice; Slapnik Alenka, Gub-
čeva 8, Slovenske Konjice; Težak Bojan,
Rimska cesta 31, Slovenske Konjice; Tomc
Tine, Ul. A. Tavčarja 3, Slovenske Konjice;
Valentinc Milan, Konjiška vas, Slovenske
Konjice; Vedečnik Alojz, Tepanjski vrh 21,
Slovenske Konjice; Voh Marjan, Penoje 1,
Loče; Zdolšek Martin, Nova vas 20, Slo-
venske Konjice; Zorman Marko, Draža vas
80, Loče.

Rg-45393

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00187 z dne 1. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa KROGOTOK, trgovina in inženi-
ring, d.o.o., sedež: Krtince 22, 3241 Pod-
plat, pod vložno št. 1/03887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, družb. zaradi odsvo-
jitve poslov. vložka, zastop., dejav. in uskl.
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter po-
večanja osnovnega kapitala z novimi vložki
s temile podatki:

Matična št.: 5644496
Firma: PLAM, trgovina in elektrosto-

ritve, d.o.o., Rogaška Slatina
Skrajšana firma: PLAM, d.o.o., Rogaš-

ka Slatina
Sedež: Rogaška Slatina, Celjska 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kramperšek Jernej, Go-

bec Igor, Anderluh Igor, vsi izstopili 23. 2.
1996, Pobežin Angela in Pobežin Leopold,
Rogaška Slatina, Ob progi 10, oba vstopila
23. 2. 1996, vložila vsak po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor, Strašek Erih, razrešen 23. 2. 1996,
direktor, Pobežin Leopold, Rogaška Slati-
na, Ob progi 10, imenovan 23. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1996: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-

njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
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gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniš-
ka dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri šifri K/74.12 razen revizijske dejav-
nosti.

Rg-45399

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03129 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SIP SICO, podjetje za us-
posabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., sedež: Dobrteša vas 5, 3311 Šempe-
ter v Savinjski dolini, pod vložno št.
1/05006/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5821797
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor, Volpe Marjan, razrešen 15. 6. 1994;
direktor, Volpe Marjan, Celje, Nušičeva 2b,
imenovan 15. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-45400

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00523 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KNJIGOVODJA, podjetje
za opravljanje intelektualnih storitev,
d.o.o., sedež: Na pristavi 5, 3270 Laško,
pod vložno št. 1/01104/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5333733
Osnovni kapital: 2,075.453,70 SIT
Ustanoviteljica: Ulaga Slavica, Laško,

Na pristavi 5, vstop 23. 12. 1989, vložek:
2,075.453,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-45402

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02594 z dne 2. 7. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  ZDRAVILIŠČE  ROGAŠKA –
BEAUTY CENTER, d.o.o., medicinska –
negovalna kozmetika, sedež: Zdraviliški
trg 10, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/05501/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5754097
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zdravilišče Rogaška – hol-

ding, d.o.o., Rogaška Slatina, Rogaška Sla-

tina, Zdraviliški trg 14, vstop 29. 1. 1993,
vložek: 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-45407

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03564 z dne 1. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VEKO, Velenjska koope-
racija, gradbeno-obrtna zadruga, p.o., se-
dež: Trg mladosti 3, 3320 Titovo Velenje,
pod vložno št. 2/00577/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o zadrugah, spremembo firme, sedeža, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5215927
Firma: VEKO, VELENJSKA KOOPE-

RACIJA, z.o.o.
Skrajšana firma: VEKO, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Velenje, Stari trg 36
Ustanovitelji: Gaski Ismet, Velenje, Sta-

ri trg 27 (odgovarja s 3 × višino vpisanih
obveznih deležev), vložek: 79.836,50 SIT,
odgovornost: 02 do dol. višine; Grazer Maj-
da, Šoštanj, Florjan 267 (odgovorja s 3 ×
višino vpisanih obveznih deležev), vložek:
79.836,50 SIT, odgovornost: 02 do dol. vi-
šine; Kladnik Brigita, Šoštanj, Metleče 55/a,
(odgovarja s 3 × višino vpisanih obveznih
deležev), vložek: 79.836,50 SIT, odgovor-
nost: 02 do dol. višine; Kotnik Ivica, Slo-
venj Gradec, Tomaška vas 35/a (odgovarja
s 3 × višino vpisanih obveznih deležev),
vložek: 79.836,50 SIT, odgovornost: 02 do
dol. višine; Kovač Mirko, Planina pri Sev-
nici, Planinska vas (odgovarja s 3 × višino
vpisanih obveznih deležev), vložek:
79.836,50 SIT, odgovornost: 02 do dol. vi-
šine; Krk Divna, Velenje, Škale 171 (odgo-
varja s 3 × višino vpisanih obveznih dele-
žev), vložek: 79.836,50 SIT, odgovornost:
02 do dol. višine; Krstanoski Đorđija, Vele-
nje, Efenkova 43 (odgovarja s 3 × višino
vpisanih obveznih deležev), vložek:
79.836,50 SIT, odgovornost: 02 do dol. vi-
šine; Partaloski Milutin, Velenje, Cesta VI/3
(odgovarja s 3 × višino vpisanih obveznih
deležev), vložek: 79.836,50 SIT, odgovor-
nost: 02 do dol. višine; Perko Irena, Šoštanj,
Lokovica 101/b (odgovarja s 3 × višino vpi-
sanih obveznih deležev), vložek: 79.836,50
SIT, odgovornost: 02 do dol. višine; Petrak
Josip, Velenje, Stanetova 13 (odgovarja s 3
× višino vpisanih obveznih deležev), vlo-
žek: 79.836,50 SIT, odgovornost: 02 do dol.
višine; Sečki Božo, Žalec, Ipavačeva 4 (od-
govarja s 3 × višino vpisanih obveznih dele-
žev), vložek: 79.836,50 SIT, odgovornost:
02 do dol. višine; Stropnik Igor, Velenje,
Kavče 42/a (odgovarja s 3 × višino vpisanih
obveznih deležev), vložek: 79.836,50 SIT,
odgovornost: 02 do dol. višine; Tepej Mi-
lan, Velenje, Cesta pod parkom 36 (odgo-
varja s 3 × višino vpisanih obveznih dele-
žev), vložek: 79.836,50 SIT, odgovornost:
02 do dol. višine; Vodeb Sonja, Velenje,
Adamičeva 11 (odgovarja s 3 × višino vpi-
sanih obveznih deležev), vložek: 79.836,50
SIT, odgovornost: 02 do dol. višine, vsi vsto-
pili 29. 7. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor, Tepej Milan in zastopnik Polovšak

Travda, oba razrešena 29. 7. 1994, direktor
Tepej Milan zopet imenovan 29. 7. 1994,
Velenje, Cesta pod parkom 36, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermanskih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2852 Splošna mehanična dela; 3663 Proi-
zvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene.

Pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Rg-45408

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00900 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ROSA, trgovina, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Šempeter, sedež: Šem-
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peter 161, 3311 Šempeter, pod vložno št.
1/00878/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, družbe-
nikov, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembo dejavnosti in us-
kladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5303770
Firma: MAESER & ROSA, trgovina,

gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: MAESER & ROSA,

d.o.o.
Sedež: Petrovče, Novo Celje 9
Osnovni kapital: 19,851.745 SIT
Ustanovitelja: Grušovnik Rosana, Šem-

peter, Šempeter 161, vstop 5. 12. 1989, vlo-
žek: 10,124.390 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Josef Maeser Gesellshaft mbH,
Wien, Tonfabrikgasse 5, A-1210 Wien,
vstop 20. 10. 1995, vložek: 9,727.355 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda.

Rg-45410

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02309 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PROMEDIS, podjetje za
proizvodnjo, svetovanje in trgovino,
d.o.o., sedež: Prekopa 26, Vransko, pod
vložno št. 1/05384/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe in z novimi vložki
s temile podatki:

Matična št.: 5326249
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Brišnik Marta, Vransko,

Prekopa 26, vstop 10. 2. 1993, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45413

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00851 z dne 9. 7. 1996
pri subjektu vpisa PROJEKTIVNI BIRO
VELENJE, p.o., sedež: Prešernova 8, 3320
Titovo Velenje, pod vložno št. 1/00361/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5066263
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gutman Zdravko, razrešen 28. 9.
1995; direktor Božič Janez, Ljubno ob Sa-
vinji, Foršt 48, imenovan 28. 9. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-45415

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00003 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa POLI-FAR, predelava, sve-
tovanje in trgovina, d.o.o., Žalec, sedež:
Podvin 3, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/04275/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5630533
Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 5123

Trgovina na debelo z živimi živalmi.
Dejavnost, izbrisana dne 9. 7. 1996: 5223

Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci.

Rg-45416

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00469 z dne 17. 7. 1996, pod
vložno št. 1/06497/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948428
Firma: MIKROPIS HOLDING, d.o.o.,

Žalec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žalec, Aškerčeva 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Uplaznik Janez, Žalec, Aš-

kerčeva 4a, vstop 16. 6. 1996, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovaja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Uplaznik Janez, Žalec, Aškerčeva 4a,
imenovan 16. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52473 De-
javnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-45420

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01291 z dne 12. 7. 1996 pri
subjektu vpisa EHO - COMMERCE, trgo-
vina, proizvodnja, montaža, d.o.o., Laš-
ko, sedež: Brezno 3/d, 3270 Laško, pod
vložno št. 1/01646/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5384826
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelji: Pušnik Janez, Laško, Brez-

no 3/d, vstop 13. 1. 1992, vložek: 783.640
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bezgovšek
Emil, Laško, Lahomno 24, vstop 7. 9. 1990,
vložek: 361.680 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ferlež Jure, Vojnik, Ul. Stanka
Kvedra 14, vstop 13. 1. 1992, vložek:
361.680 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bezgovšek Emil, razrešen dne 20. 4.
1994 in zopet imenovan kot direktor dne
20. 4. 1994, Laško, Lahomno 24, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-45421

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03174 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TRI – TURIZEM – RE-
KREACIJA – ŠPORTNI INŽENIRING,
d.o.o., podjetje za turizem, rekreacijo in
športni inženiring, Velenje, sedež: Cesta
IV/17, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/00769/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev
oziroma družbenikov, zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5298725
Firma: POŽUN & POŽUN - TRI, turi-

zem, rekreacija in športni inženiring,
d.n.o.

Skrajšana firma: POŽUN & POŽUN -
TRI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo.

Ustanovitelja: Požun Mirko in Požun Bo-
jan, oba izstopila 24. 5. 1994; Požun Mirko
in Požun Bojan, Velenje, Cesta IV/17, oba
vstopila 24. 5. 1994, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Požun Mirko razrešen 24. 5. 1994 in
zopet imenovan kot družbenik, Požun Mir-
ko, Velenje Cesta IV/17, imenovan dne 24.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev, po-
samično; družbenik, Požun Bojan, Velenje,
Cesta IV/17, zastopa družbo brez omejitev,
posamično.

Rg-45425

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00242 z dne 12. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE
MODA CELJE, p.o., sedež: Prešernova 7,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00135/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastnin. preoblik., uskl. z zakonom
o gospodarskih družbah, spremem. firme,
vpisa ustanov., osnov. kapit., članov nadz.
sveta, spremem. zastop., dejav. in uskl. s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5025575
Firma: MODA, trgovina, proizvodnja

in storitve, d.d.
Skrajšana firma: MODA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 111,010.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek:
11,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
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ja; Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska 15, vložek: 11,100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložek:
22,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; delavci na podlagi interne razdelitve, vlo-
žek: 22,200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; delavci na podlagi notranjega od-
kupa, vložek: 44,410.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; vsi vstopili 7. 3. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zavolovšek Ciril in zastopnik Jančič
Ivan, oba razrešena 7. 3. 1996; predsednik
Zavolovšek Ciril, Celje, Valvazorjeva 60,
zastopa družbo skupaj z ostalimi člani upra-
ve, član uprav. Kumberger Majda, Škofja
vas, Arclin 37, zastopa družbo skupaj z os-
talimi člani uprave; član uprav. Kodre Jože,
Celje, Opekarniška 8/b, zastopa družbo sku-
paj z ostalimi člani uprave, vsi imenovani 7.
3. 1996.

Člani nadzornega sveta: Majcen Darin-
ka, Kolar Marija, Potočnik Marjana, Kralj
Cvetka, Hrovat Darinka, Pernat Heda, Zev-
nik Dušan, vsi vstopili 7. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proi-
zvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proi-
zvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, sprecializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrsnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-

stanitve za krajši čas; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00010/00025 - 1996 z dne 26. 3. 1996 in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s sklepom Srg 96/00242 dne 12. 7. 1996.

Rg-45427

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00310 z dne 12. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TORKAR, ekologija, alter-
nativni viri, d.o.o., sedež: Opekarska 12/b,
3000 Celje, pod vložno št. 1/04803/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremem. firme, sedeža, ustanoviteljev ozi-
roma družbenikov, zastopnika in uskl. de-
jav. s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5692458
Firma: TT EMIL, topolotna tehnika,

d.o.o., Celje, Zgornja Hudinja 20
Skrajšana  firma:  TT  EMIL,  d.o.o.,

Celje, Zgornja Hudinja 20
Sedež: Celje, Zgornja Hudinja 20
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelj: Torkar Nikolaj, izstop 12.

5. 1994; Žlender Emil, Celje, Zgornja Hudi-
nja 20, vstop 12. 5. 1994, vložek: 1,550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Torkar Nikolaj, razrešen 12. 5. 1994;
direktor Žlender Emil, Celje, Zgornja Hudi-
nja 20, imenovan 12. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost vpisana 12. 7. 1996: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proi-
zvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična
dela; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proi-
zvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proi-
zvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-

gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrsnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
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gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimim izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje, projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 7483 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-45428

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00393 z dne 11. 7. 1996 pod
vložno št. 1/06494/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943396
Firma: BRANEKS – PETKOVIĆ IN

PETKOVIĆ, trgovina in storitve, d.n.o.,
Celje, Ulica bratov Vošnjakov 3

Skrajšana firma: BRANEKS – PETKO-
VIĆ IN PETKOVIĆ, d.n.o., Celje, Ulica
bratov Vošnjakov 3

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Celje, Ulica bratov Vošnjakov 3
Ustanovitelja: Petković Branko in Pet-

ković Branka, Celje, Ulica bratov Vošnja-
kov 3, oba vstopila 15. 4. 1996, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Petković Branko in družbenica Pet-
ković Branka, Celje, Ulica bratov Vošnja-
kov 3, oba imenovana 15. 4. 1996, zastopa-
ta družbo brez omejitev.

Dejavnost vpisana 11. 7. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223

Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizij-
ske dejavnosti; pri šifri dejavnosti 67.13 le
menjalnice in zastavljalnice.

Rg-45430

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00116 z dne 12. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ESO MONTAŽA, podjetje
za proizvodnjo, montažo in inženiring,
d.o.o., sedež: Preloška c. 1, 3320 Velenje,
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pod vložno št. 1/05053/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpisa prav. posl. last-
nin. preob., uskl. z zakonom o gospodarskih
družbah, spremem. firme, družbenikov, os-
novnega kapitala, pri zastop., dejavnosti in
uskl. s standardno klasifikacijo dejavnosti,
vpisa članov nadz. sveta s temile podatki:

Matična št.: 5693799
Firma: ESO Tech, družba za proizvod-

njo, montažo in inženiring, d.d.
Skrajšana firma: ESO Tech, d.d., Vele-

nje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 155,600.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek:
15,560.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska 15, vložek: 26,550.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložek:
31,120.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; delavci na podlagi interne razdelitve, vlo-
žek: 29,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; delavci na podlagi notranjega od-
kupa, vložek: 43,910.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložek: 9,360.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, vsi vstopili
27. 1. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kukovič Zofija, Velenje, Foitova
2, imenovana 9. 8. 1993, razrešena 27. 1.
1995, zastopa z omejitvijo, da mora prido-
biti soglasje organa upravljanja za sklepa-
nje pogodb o nakupu, najemu in prodaji
osnovnih sredstev in nepremičnin družbe,
ter najemanja in dajanja kreditov in garan-
cij; direktorica, Kukovič Zofija, Velenje,
Foitova 2, imenovana 27. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Žove Anton in
Vugrinec Josip, oba vstopila 27. 1. 1995,
Vrtačnik Jaroslav, vstop 19. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2811 Proi-
zvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 4010 Os-
krba z elektriko; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska

dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje, tehnični preizkusi in analize.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00511/00236-1996 z dne 6. 2. 1996 in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s sklepom Srg 96/00116 dne 12. 7. 1996.

Rg-45432

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01984 z dne 12. 7. 1996 pri
subjektu vpisa M & A, podjetje za export-
import, inženiring in tehnologijo, d.o.o.,
Celje, sedež: Nušičeva 2, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03007/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5516536
Osnovni kapital: 1,502.883,46 SIT
Ustanovitelja: Oman Marjana in Oman

Andrej, Celje, Nušičeva 2, oba vstopila 29.
7. 1991, vložila po 751.441,73 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost vpisana 12. 7. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proi-
zvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;

28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja 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, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
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lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
daktov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; ekonomska propaganda; 7482 Pakira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-45433

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00366 z dne 12. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠTAJERSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., sedež: Krekov trg 6, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/06340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o povečanju os-
novnega kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5844169
Vpiše se sklep skupščine z dne 20. 2.

1996, da se osnovni kapital družbe z novimi
vložki poveča za 651,668.000 SIT.

Rg-45436

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01996 z dne 11. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa POSTOR, podjetje za poslov-
ne storitve, d.o.o., sedež: Plečnikova ulica
19/a, 3000 Celje, pod vložno št. 1/00704/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in iz sredstev
družbe, spremembo firme, sedeža, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5293553
Firma: POSTOR, podjetje za poslovne

storitve, d.o.o., Celje

Skrajšana firma: POSTOR, d.o.o., Ce-
lje

Sedež: Celje, Zagrad 62 a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Snedic Darko, Celje, Vrun-

čeva ulica 1, vstop 16. 10. 1989, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost vpisana 11. 7. 1996: 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Pri šifri dejavnosti 74.12. razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-45438

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00532 z dne 15. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SONČNI STUDIO, kozme-
tične storitve in proizvodnja terstila,
d.o.o., sedež: Ul. Dušana Kvedra 26, 3230
Šentjur, pod vložno št. 1/01737/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5388970
Firma: JEAL, proizvodnja in trgovina,

d.o.o., Šentjur
Skrajšana firma: JEAL, d.o.o., Šentjur
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jezovšek Aleksander, Šent-

jur, Ul. Dušana Kvedra 26, vstop 12. 4.
1990, vložek: 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost vpisana 15. 7. 1996: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-45439

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00360 z dne 18. 7. 1996 pod
vložno št. 1/06498/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943043
Firma: AVTOTEHNIKA RCC, proda-

ja vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOTEHNIKA RCC,

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

govornostjo
Sedež: Celje, Bežigrajska 13
Osnovni kapital: 18,000.000 SIT
Ustanovitelj: Trgovsko in proizvodno

podjetje AVTOTEHNIKA Celje, Bežigraj-
ska 13, vstop 16. 4. 1996, vložek:
18,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Selič Alojz, Celje, Cesta na Ostrožno
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9, imenovan 10. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev, razen za odtujitev nepremič-
nin potrebuje soglasje ustanovitelja.

Dejavnost vpisana 18. 7. 1996: 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize.

Rg-45534

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00453 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MGA, mali gospodinjski
aparati, d.o.o., Nazarje sedež: Savinjska
c. 30, 3331 Nazarje, pod vložno št.
1/04910/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5684943
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor, Ilg Walter, Traunreut, Berlinerstrasse
33, zastopata dva direktorja skupno ali en
direktor skupaj s prokuristom. Za najema-
nje dologoročnih in kratkoročnih kreditov
potrebujeta izrecno soglasje skupščine; pro-
kurist, Turk Vincenc, Velenje, Foitova 8,
oba imenovana 31. 5. 1995.

Rg-45536

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01858 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PROSYS, podjetje za avto-
matizacijo proizvodnih procesov, d.o.o.,
Velenje, sedež: Partizanska 12, 3320 Ve-
lenje, pod vložno št. 1/04152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5613205
Osnovni kapital: 2,004.000 SIT
Ustanovitelji: Kovač Boris, Šmartno ob

Paki, Rečica ob Paki 44, vložek: 490.980
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klaužar
Nada, Velenje, Jenkova 35, vložek: 340.680
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dvorjak
Peter, Vitanje, Vitanje 163, vložek: 340.680
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bukovnik
Marjan, Slovenj Gradec, Kajuhova 8, vlo-
žek: 340.680 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Agrež Marko, Žalec, Nikole Tesla
16, vložek: 490.980 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, vsi vstopili 27. 3. 1992.

Rg-45539

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00347 z dne 11. 6. 1996 pri subjektu
vpisa KOVINTRADE, Zunanja trgovina,
p.o., Celje, sedež: Mariborska 7, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/01288/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča prav. posl. lastnin.
preoblik., ustanov., osnov. kapt., čl. nadz.
sveta, spremem. firme, zastop., dejav. in uskl.
s standardno klasifikacijo dejavnosti uskl. z
zakonom o gospodarskih družbah, preob.
druž. podjetja v d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5025524
Firma: KOVINTRADE, Zunanja trgo-

vina, d.d., Celje
Skrajšana firma: KOVINTRADE, d.d.,

Celje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, vložek: 2,207.000 SIT; Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, vložek:
2,207.000 SIT; Sklad RS za razvoj, Ljublja-
na, vložek: 4,414.000 SIT; delavci na pod-
lagi interne razdelitve, Ljubljana, vložek:
22,929.000 SIT; delavci na podlagi notra-
njega odkupa, Ljubljana, vložek: 17,198.000
SIT; delničarji iz naslova javne prodaje del-
nic, vložek: 65,695.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo, vsi vstopili 28. 11. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Seničar Iztok, razrešen dne 27. 5.
1996 in zopet imenovan kot prokurist 27. 5.
1996, Celje, Trubarjeva 53/B.

Člani nadzornega sveta: Mirković Mla-
den, Kokol Franc, Srebot Vdovič Janja,
Sklamba Jožica, Erjevec Dušan, vsi vstopili
28. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debe-
lo 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, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnim, gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-

govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 00517/00923-
1996 z dne 24. 4. 1996 in uskaditev z zako-
nom o gospodarskih družbah s sklepom Srg
96/00347 dne 11. 6. 1996.

Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-45542

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02161 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PUKI, d.o.o., storitveno tr-
govsko podjetje, Slovenske Konjice, se-
dež: Vinogradna 37, 3210 Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/05278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5736455
Ustanovitelja: Pučnik Marjan, vstop 27.

10. 1992 in Pučnik Albin ml. vstop 25. 12.
1992, oba Slovenske Konjice, Vinogradna
37, vložek: 763.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
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Rg-45543

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02820 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa BEAR, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., sedež: Dol Suha 38, Rečica ob
Savinji, pod vložno št. 1/04461/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5659124
Osnovni kapital: 1,708.000 SIT
Ustanovitelj: Atelšek Marko, Rečica ob

Savinji, Dol Suha 38, vstop 30. 3. 1992,
vložek: 1,708.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 4010 Oskrba
z elektriko; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje.

Rg-45545

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03213 z dne 17. 6. 1996 pri
subjektu vpisa L K K, Lesno kmetijska
kooperacija, d.o.o., sedež: Paka 72, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/03579/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5582504
Osnovni kapital: 1,975.100 SIT
Ustanovitelji: Lahovnik Kristina in La-

hovnik Matej, Velenje, Cesta talcev 4, vlo-
žek: 658.367 SIT, Lahovnik Ivan, Velenje,
Cesta talcev 4, vložek: 658.366 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo, vsi vstopili 10. 2.
1992.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3614 Proi-
zvodnja drugega pohištva, d.n.; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo.

Rg-45547

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01608 z dne 10. 6. 1996 pri

subjektu vpisa GRACOM, mednarodna
špedicija, Brinarjeva 1, Celje, d.o.o., se-
dež: Brinarjeva 1, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/03607/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5588944
Firma: GRACOM, mednarodna špedi-

cija, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: GRACOM, d.o.o., Ce-

lje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grabar Branko, Celje, Bri-

narjeva 1, vstop 20. 1. 1992, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-45548

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04769 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AGOS, trgovsko in proi-
zvodno podjetje, d.o.o., sedež: Šempeter
174, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, pod
vložno št. 1/02341/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5870992
Firma: AGOS, trgovsko in proizvodno

podjetje, d.o.o., Štekličeva 11, Škofja vas
Skrajšana firma: AGOS, d.o.o., Škofja

vas
Sedež: Škofja vas, Štekličeva 11
Osnovni kapital: 2,577.851 SIT
Ustanoviteljica: Vengust Majda, Šentjur,

Proseniško 42, vstop 8. 10. 1994, vložek:
2,577.851 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0130 Mešano
kmetijstvo; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 5010 Trgovina z motorni-

mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živili, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
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in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda; 8042
Drugo izobraževanje; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45549

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00412 z dne 3. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa STEKLAR, družba za obliko-
vanje in obdelavo stekla, d.o.o., sedež: Ko-
sova ulica 6, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00082/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravek sklepa Srg 331/96 zaradi
naslova družbenika pod zap. št. 4. in 5. s
temile podatki:

Matična št.: 5066859
Ustanovitelja: Furjan Bernarda, vložek:

336.000 SIT in Furjan Josip, vložek:
395.000 SIT, oba Celje, Kosova ulica 6, oba
vstopila 29. 2. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-45551

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01989 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ČEŠNJA, proizvodnja in
trgovina z lesom in gradbenim materia-
lom, inženiring, izvoz-uvoz, d.o.o., Petrov-
če, sedež: Dobriša vas 2/c, 3301 Petrovče,
pod vložno št. 1/02791/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-

nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5494770
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Antolič Josip, Petrovče,

Dobriša vas 2/c, vstop 26. 4. 1991, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45552

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03072 z dne 4. 6. 1996
pri subjektu vpisa ARKOM, Računalniš-
tvo, d.o.o., Velenje, sedež: Cesta VII/8,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/03620/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenika in
zastopnika, spremembo firme, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5597064
Firma: ARKOM, Servis, trgovina, sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: ARKOM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,583.000 SIT
Ustanovitelj: Arzenšek Rok, izstop 10.

6. 1994; Arzenšek Bogomir, Velenje, Cesta
VII/8, vstop 10. 6. 1994, vložek: 1,583.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arzenšek Rok, razrešen 10. 6. 1994;
direktor, Arzenšek Bogomir, Velenje, Cesta
VII/8, imenovan 10. 6. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 74843 Druge poslovne dejav-

nosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Rg-45553

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01863 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa FINSTOP, podjetje za fi-
nančni inženiring, trgovino in posredova-
nje, d.o.o., sedež: Čopova 5, 3310 Žalec,
pod vložno št. 1/05004/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5690927
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kišič Rozalija, Žalec,

Čopova 5, vstop 21. 12. 1992, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45558

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00452 z dne 17. 6. 1996
pri subjektu vpisa MGA, mali gospodinj-
ski aparati, d.o.o., Nazarje, sedež: Savinj-
ska c. 30, 3331 Nazarje, pod vložno št.
1/04910/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravo sklepa Srg 927/95 zaradi po-
prave letnice imenovanja direktorja po zap.
št. 1 sklepa s temile podatki:

Matična št.: 5684943
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor, Kuder Jožef, razrešen 31. 5. 1995.

Rg-45560

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01082 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa HARLEKIN, plesno gleda-
liška dejavnost, d.o.o., sedež: Partizanska
47, 3000 Celje, pod vložno št. 1/02828/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5493706
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vovk-Pezdir Ana, Ce-

lje, Partizanska 47, vstop 29. 4. 1991, vlo-
žek: 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-45561

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00785 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MODUL, Inženiring, d.o.o.,
Celje, sedež: Klanjškova 15, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03817/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5608368
Osnovni kapital: 1,626.000 SIT
Ustanoviteljica: Brežnik Vera, Celje,

Klanjškova 15, vstop 28. 2. 1992, vložek:
1,626.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45564

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02891 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LESARSTVO, d.o.o., sedež:
Cesta talcev 7, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/00863/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5299632
Firma: LESARSTVO, d.o.o.,
Sedež: Velenje, Cesta talcev 7
Osnovni kapital: 4,807.376 SIT
Ustanovitelji: Hudovernik Miro, Hudo-

vernik Slava, Hudovernik Tomo in Hudo-
vernik Petra, vsi Velenje, Cesta talcev 7, vsi
vstopili 2. 11. 1989, vložek: 1,201.844 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-45570

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03203 z dne 4. 6. 1996 pri
subjektu vpisa INEL, industrijska elektro-
nika, d.o.o., sedež: Košnica 28 h, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/01323/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5377706
Osnovni kapital: 1,881.241 SIT
Ustanovitelja: Cencelj Ivan in Cencelj

Magdalena, oba Celje, Košnica 28 h, oba
vstopila 6. 12. 1989, vložila po 940.620,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1996:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3162 Proi-
zvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 74204
Drugo projektriranje in tehnično svetova-
nje; projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; tehnični preizkusi in ana-
lize; 74831 Prevajanje; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-45571

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02995 z dne 4. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TOP CAD, podjetje za ra-
čunalniški inženiring, d.o.o., sedež: Cesta
II/8,  3320  Velenje,  pod  vložno  št.
1/03286/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5549906
Osnovni kapital: 1,650.900 SIT
Ustanovitelja: Ferlin Jelko in Ferlin Tat-

jana, oba Velenje, Cesta II/8, oba vstopila
16. 12. 1991, vložila po 825.450 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-45573

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03084 z dne 4. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  AIR  LION,  podjetje  za
opravljanje specialnih storitev, d.o.o., se-
dež: Bevkova 10, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/05386/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in spremembo
dejavnosti družbe s temile podatki:

Matična št.: 5746655
Osnovni kapital: 1,673.065,30 SIT
Ustanovitelj: Uratnik Leon, Žalec, Bevko-

va 10, vstop 15. 4. 1993, vložek: 1,673.065,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi za: Trgovin-
ske storitve, knjigovodske storitve in obde-
lava podatkov.

Dejavnost družbe je odslej: Trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok; Rekonstruk-
cija, adaptacija, popravila in vzdrževalna de-
la na visokih gospodarskih in stanovanjskih
stavbah; Zaključna in obrtna dela v gradbe-
ništvu, od tega kleparska, pleskarska, klju-
čavničarska in kleparska dela; Čiščenje fa-
sad, okenskih stekel in žlebov na visokih in
nizkih objektih; Varovanje objektov in ljudi;
Gostinske storitve kot so gostilne, bifeji, ipd.;
Trgovinske storitve; Knjigovodske storitve
in obdelava podatkov.

Rg-45575

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01621 z dne 4. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GEMINI & LH, storitveno
in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Kidričeva 28, 3270 Laško, pod vložno št.
1/05057/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in spremembo družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5704588
Osnovni kapital: 1,658.000 SIT
Ustanovitelja: Picej Luka vstopil 19. 9.

1992 in Picej Helena vstopila 22. 4. 1994,
oba Laško, Kidričeva 28, vložila po 829.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-45579

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02639 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EP-TECH, podjetje za raz-
voj in proizvodnjo pnevmatskih in hidra-
vličnih komponent in sistemov, Šmartno
ob Paki 90, d.o.o., sedež: Šmartno od Paki
90, 3327 Šmartno ob Paki, pod vložno št.
1/01652/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme in sedeža
s temile podatki:

Matična št.: 5362903
Firma: EP-TECH, Podjetje za razvoj

in proizvodnjo pnevmatskih in hidravlič-
nih komponent in sistemov, Šmartno ob
Paki, d.o.o., Šmartno ob Paki

Sedež: Šmartno ob Paki, Mali vrh 16
Osnovni kapital: 1,566.300 SIT
Ustanovitelja: Krevzel Boris in Krevzel-

Hanžič Alenka, oba Šmartno ob Paki, Šmart-
no ob Paki 90, oba vstopila 26. 2. 1990,

vložila po 783.150 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-45580

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02990 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PROMOTRADE, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Gri-
že 129, 3302 Griže, pod vložno št.
1/02605/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5480914
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Gostinčar Dušan, Griže,

Griže 129, vstop 15. 9. 1993, vložek:
1.502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45581

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03125 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa STEKLO - OPREMA, proi-
zvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Skale-
tova  2,  3000  Celje,  pod  vložno  št.
1/01449/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5354978
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lajlar Rudolg, Celje, Ska-

letova 2, vstop 15. 1. 1990, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2612 Oblikovanje in obdela-
va ravnega stekla; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-45584

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01647 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KORELI, Računovodsko fi-
nančne storitve, svetovanje, d.o.o., sedež:
Pešnica 10, 3230 Šentjur, pod vložno št.
1/03278/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki, spre-
membo družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5550602
Osnovni kapital: 1,500.894,72 SIT
Ustanoviteljica: Gobec Renata, izstop 21.

4. 1994; Hercog Lidija, Šentjur, Pešnica 10,
vstop 30. 9. 1991, vložek: 1,500.894,72 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45585

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03043 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MEGGLE, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Polzela, sedež:
Polzela 151, 3313 Polzela, pod vložno št.
1/03374/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:
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Matična št.: 5550122
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šuster Darko, Polzela, Pol-

zela 151, vstop 17. 12. 1991, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45587

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03168 z dne 27. 6. 1996 pri subjektu
vpisa DUSETI, podjetje za trgovino, komi-
sijsko prodajo in servisne storitve, d.o.o.,
Braslovče, sedež: Parižlje 8/a, 3314 Bra-
slovče, pod vložno št. 1/05012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5694132
Firma: DUSETI, trgovina, komisijska

prodaja in servisne storitve, d.o.o.
Ustanovitelji: Uratnik Aleš, Uratnik

Franc, in Uratnik Marta, vsi Braslovče, Pa-
rižlje 8/a, vložili po 403.250 SIT; Volovlek
Bojana, Ljubno, Radmirje 109, vložek:
403.250 SIT, vsi vstopili 1. 12. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-45591

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03093 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MBS Computers, podjetje
za informacijski inženiring, d.o.o., sedež:
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, pod vložno
št. 1/03968/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, spremembo družbenikov, firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5599202
Firma: BMS Computers, podjetje za

informacijski inženiring, d.o.o., Velenje
Sedež: Velenje, Trg mladosti 6
Osnovni kapital: 1,500.000,90 SIT
Ustanovitelja: Videmšek Milan in Za-

jamšek Franc, oba izstopila 31. 5. 1994;
Klepec Slavko, Velenje, Cesta bratov Mrav-
ljak 7, vložek: 947.938,95 SIT, Sajko An-
ton, Velenje, Cesta VII/3, vložek 552.061,95
SIT, oba vstopila 24. 3. 1992, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-45594

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03494 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PAZ, podjetje za transport
in prevoze, gostinstvo, trgovino in turi-
zem, d.o.o., Podplat, sedež: Sp. Gabernik
21/a,  3241  Podplat,  pod  vložno  št.
1/06225/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5828180

Rg-45595

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02993 z dne 4. 6. 1996 pri subjektu
vpisa TEHNOMOTO MARINŠEK, pod-
jetje za uvoz in izvoz in trgovanje z avto-
mobili in rezervnimi deli, Topolšica 60/b,
d.o.o., sedež: Topolšica 60/b, 3326 Topolši-
ca, pod vložno št. 1/01280/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-

nega kapitala z novimi vložki, spremembo
družbenika in zastopnika, spremembo firme
in sedeža ter dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5343631
Firma: TEHNOMOTO, avtoinženiring,

d.o.o., Topolšica, Topolšica 107/b
Skrajšana firma: TEHNOMOTO, d.o.o.,

Topolšica
Sedež: Topolšica, Topolšica 107/b
Osnovni kapital: 1,509.447 SIT
Ustanovitelj: Marinšek Marjan, izstop

25. 5. 1994, Volk Matej, Topolšica, Topol-
šica 107/b, vstop 25. 5. 1994, vložek:
1,509.447 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinšek Marjan, razrešen 25. 5.
1994, direktor, Volk Matej, Topolšica, To-
polšica 107/b, imenovan 25. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, se razširi in sedaj glasi: Tr-
govinske storitve; Trgovina na drobno in na
debelo z živili in neživilskimi izdelki vseh
trgovskih strok; Avtoinženiring: avtokle-
parstvo, avtoličarstvo, avtoelektrika, rezerv-
ni deli; Cestni in mestni promet; Gostins-
tvo.

Rg-45599

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03644 z dne 21. 6. 1996 pod
vložno št. 1/06488/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5871808
Firma:  SMEH  IN  TRATEŠKI,  Proi-

zvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana  firma:  SMEH  IN  TRATE-

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

odgovornostjo
Sedež: Rogaška Slatina, Kamence 2/a
Ustanovitelja: Smeh Ivan, Rogaška

Slatina, Kamence 2a in Trateški Marjan, Ro-
gaška Slatina, Kamence 2 b, oba vstopila
15. 11. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik, Smeh Ivan, Rogaška Slatina,
Komence 2a in družbenik Trateški Marjan,
Rogaška Slatina, Kamence 2 b, imenovana
15. 11. 1994, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-45604

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02874 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LUKOM, d.o.o., trgovsko
podjetje, zastopanje, izvoz, uvoz, sedež:
Na rebri 10/a, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04402/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz

sredstev družbe, spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5642779
Firma: LUKOM, trgovska družba za

izvoz in uvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: LUKOM, d.o.o.
Sedež: Celje, Savinjsko nabrežje 5
Osnovni kapital: 1,510.320 SIT
Ustanoviteljica: Ludvig Marta, Celje, Na

rebri 10/a, vstop 5. 5. 1992, vložek:
1,510.320 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45608

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03751 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SATIN, Podjetje za projek-
tiranje in izdelavo orodij, d.o.o., sedež:
Podkraj 10 N, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/02967/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnov. kapit. iz sred-
stev družbe in z novimi vložki, spremembo
zastopnikov, družbenikov zaradi odsvojitve
poslov. deleža, firme s temile podatki:

Matična št.: 5519691
Firma: SATIN, podjetje za projektira-

nje in izdelavo orodij, d.o.o.
Skrajšana firma: SATIN, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,394.800 SIT
Ustanovitelji: Zupanc Martin, izstop 23.

5. 1994, Čanžek Stanislav, Velenje, Podkraj
10 n, vstop 27. 11. 1990, vložek: 4,394.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nik, Zupanc Martin, razrešen 30. 11. 1994.

Rg-45610

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03848 z dne 27. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PRC, Projektno razisko-
valni center, d.o.o., sedež: Dobriša vas 66,
3301 Petrovče, pod vložno št. 1/01992/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5878055
Firma:  PRC,  projektno  raziskovalni

center, d.o.o.
Skrajšana firma: PRC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,572.000 SIT
Ustanovitelj: Klepej Srečko, Petrovče,

Dobriša vas 66, vstop 9. 1. 1990, vložek:
1,572.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45616

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02348 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GRAH, finančno svetova-
nje, inženiring in trgovina, d.o.o., sedež:
Jerihova 42, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/04311/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o., v k.d., spre-
membo firme, ustanoviteljev oziroma druž-
benikov, dejavnosti, zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5627737
Firma: GRAH - GROBELNIK, finanč-

no svetovanje, inženiring, trgovina, k.d.
Skrajšana  firma:  GRAH  -  GROBEL-

NIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba.
Ustanovitelja: Grobelnik Angela, izsto-

pila 11. 5. 1994; Grobelnik Angela, in Gro-
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belnik Herman, vložek: 8.000 SIT oba Ve-
lenje, Jerihova 42, oba vstopila 11. 5. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grobelnik Angela, razrešena 11.
5. 1994; družbenica, Grobelnik Angela, ime-
novana 11. 5. 1994, Velenje, Jerihova 42,
zastopa družbo brez omejitev, kot komple-
mentar.

Rg-45617

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02765 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu
vpisa UNIMATIK, Proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Velenje, sedež: Prešer-
nova 8, 3320 Velenje pod vložno št.
1/05908/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5813425
Firma: UNIMATIK, Proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIMATIK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,930.478 SIT
Ustanovitelji: Fritz Karl, Stallhofen - Av-

strija, Kalchberg 123, Berger Peter, St. Geor-
gen/Langsee/Avstrija, St. Peter 36, Jeram Mi-
lan, Velenje, Cesta pod parkom 11, Leskošek
Rudi, Velenje, Gorenjska cesta 13, vsi vsto-
pili 19. 2. 1993, vložili vsak po 482.619,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-45621

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03286 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa RIFNIK, stanovanjska zadruga, p.o.
sedež: Titov trg 5, 3230 Šentjur pri Celju,
pod vložno št. 2/00645/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
zadrugah, spremembo firme, sedeža, dejav.
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremem. zastop. vpisa članov in
spremembo odgovornosti članov s temile po-
datki:

Matična št.: 5269105
Firma: RIFNIK, stanovanjska zadru-

ga, z.o.o., Mestni trg 2, Šentjur
Skrajšana firma: RIFNIK, stanovanjska

zadruga, z.o.o., Šentjur
Sedež: Šentjur, Mestni trg 2
Ustanovitelji: Zevnik Zlatko, Ponikva,

Ponikva 48/c, Verhovšek Vera, Šentjur,
Maistrova 2 in Gorjup Irena, Ponikva, Ho-
tunje 5/b, vsi vstopili 20. 6. 1994 in odgo-
varjajo s petkratnim zneskom obveznega de-
leža do dol. višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Centrih Peter, razrešen 20. 6. 1994,
direktor Zevnik Zlatko, imenovan 20. 6.
1994, Ponikva, Ponikva 48/c, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5274 Druga popravila, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij in posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z

nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 74.12. brez revizijske
dejavnosti.

Rg-45623

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00089 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa R.M. - INŽENIRING, inže-
niring, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Teharje, sedež: Teharje 55/a, 3221
Teharje, pod vložno št. 1/04710/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanov., povečanje
osnov. z novimi vložki in iz sredstev druž-
be, spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5677122
Firma: RM - INŽENIRING, inženiring,

proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RM - INŽENIRING,

d.o.o.
Sedež: Štore, Cesta XIV. divizije 7
Osnovni kapital: 1,678.357 SIT
Ustanovitelja: Renčelj Miran vstopil 17.

9. 1992 in Renčelj Cvetka vstopila 21. 4.
1994, oba Štore, Cesta Kozjanskega odreda
4, vložila po 839.178,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Proi-
zvodnja druge električne opreme, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 511 Posredništvo; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12. vse dejavnosti
razen revizijske dejavnosti.

Rg-45626

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03091 z dne 28. 6. 1996 pri

subjektu vpisa DENTAL SERVIS, podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Kardeljeva 21, 3310 Žalec
pod vložno št. 1/03110/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, družbe-
nikov, zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5532914
Firma: Drevenšek & Drevenšek - DEN-

TAL SERVIS, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: Drevenšek & Dreven-
šek - DENTAL SERVIS, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Griže, Griže 53
Ustanovitelji: Drevenšek Alenka, izstop

3. 6. 1994, Drevenšek Alenka in Drevenšek
Andrej oba Griže, Griže št. 53, oba vstopila
3. 6. 1994, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica, Drevenšek Alenka, razrešena 3.
6. 1994 in zopet imenovana kot družbenica,
Drevenšek Alenka, dne 3. 6. 1994, Griže,
Griže št. 53, zastopa družbo brez omejitev,
družbenik, Drevenšek Andrej, imenovan 3.
6. 1994, Griže, Griže št. 53, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-45629

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02949 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GAMA COMERCE, d.o.o.,
Velenje, sedež: Efenkova 17, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/03321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme in skrajšane firme, spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5548179
Firma: GAMA COMERCE, trgovina

in servisi, d.o.o.
Skrajšana firma: GAMA COMERCE,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Berlinger Aleš, Velenje,

Efenkova 17, vstop 17. 11. 1991, vložek:
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45633

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02815 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa DOMEX, kemični izdelki,
geodetsko-inženirske storitve in trgovina,
d.o.o., Velenje, sedež: Cesta IV/13, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/03444/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5562279
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Meh Viktorija, Velenje,

Cesta IV/13, vstop 12. 11. 1991, vložek:
1,496.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45634

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00924 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa Hotel FANČI’S, d.o.o., Ža-
lec, sedež: Mestni trg 3, 3310 Žalec, pod
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vložno št. 1/06334/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5856744
Firma: HOTEL Žalec, d.o.o., Žalec
Dejavnost, vpisana 5. 6. 1996: 1581 Proi-

zvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Skupščinski sklep: sprememba akta o us-
tanovitvi z dne 14. 11. 1995.

Pri šifri dejavnosti 67.13. le menjalnice
in zastavljalnice.

Rg-45636

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02933 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ZVIR, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Rečica ob Savinji 71,
3332 Rečica ob Savinji, pod vložno št.
1/03883/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenika in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5610605
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Zvir Franc, izstop 30. 5.

1994, Napotnik Andrej, Rečica ob Savinji,
Rečica ob Savinji 71, vstop 30. 5. 1994,
vložek: 1,518.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor, Zvir Franc, razrešen 30. 5. 1994,
direktor, Napotnik Andrej, imenovan 30. 5.
1994, Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji
71, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 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 Proi-

zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4522 Postavljanje os-
trešij in krovska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-45637

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01691 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa OZZY TRADE, podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Milčin-
skega 5, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06014/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5811856
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Aleksovski Stojan, Celje,

Milčinskega 5, vstop 29. 6. 1993, vložek:
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45638

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/00926 z dne 26. 6. 1996 pri subjektu
vpisa BRONISLAV ČANŽEK, gradbeno
podjetje, d.o.o., sedež: Pečovje 19, 3220
Štore, pod vložno št. 1/05209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
vložka, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5734606
Osnovni kapital: 1,774.600 SIT
Ustanovitelja: Čanžek Bronislav, vstopil

9. 12. 1992 in Čanžek Danica, vstopila 19. 4.
1994, oba Štore, Pečovje 19, vložila po:
887.300 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-45640

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02738 z dne 26. 6. 1996 pri subjektu
vpisa AMI, sistemi poslovnih informacij,
d.o.o., Slovenske Konjice sedež: Mlinska
cesta 5, 3210 Slovenske Konjice, pod vlož-
no št. 1/02879/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5496209
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelji: Arzenšek Miroslav st., Ar-

zenšek Miroslav ml. in Arzenšek Jurij, vsi
Slovenske Konjice, Mlinska cesta 5, vsi
vstopili 22. 5. 1990, vložili po 500.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-45645

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00212 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu

vpisa TRGOVSKO PODJETJE DOLINA,
p.o., sedež: Veljka Vlahoviča 46, 3320 Ve-
lenje, pod vložno št. 1/00935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastn. preoblik., uskl. z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, dejav. in uskl. s standardno klasifikacijo
odgovornosti vpisa ustanov., osnov. kapita-
la, članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003008
Firma: DOLINA, trgovina, d.d.
Skrajšana firma: DOLINA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Velenje, Goriška 46
Osnovni kapital: 148,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložek:
14,800.000 SIT; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek:
14,800.000 SIT; Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložek:
29,600.000 SIT; delavci na podlagi interne
razdelitve, vložek: 29,600.000 SIT; delavci
na podlagi notranjega odkupa, vložek:
20,401.000 SIT; delničarji iz naslova javne
prodaje delnic, vložek: 29,600.000 SIT;
Sklad RS za razvoj - za program notranjega
odkupa, vložek: 9,199.000 SIT, vsi vstopili
21. 11. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Podgoršek Iva-
na, Ovčjak Majda, Golavšek Marija, Cav-
nik Darinka in Jelenko Milojka, vsi vstopili
21. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgo-
vina 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 Trgovi-
na 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 koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00537/00653 - 1996/TP z dne 14. 3. 1996.

Rg-100599

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 95/00471 z dne 25. 9. 1996 pri subjektu
vpisa PEGAZ, računalniški in informa-
cijski inženiring, d.o.o., Efenkova 61, Ve-
lenje, sedež: Efenkova 61, Velenje, pod
vložno št. 1/02756/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5488974
Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1996:

3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniški stroji in ra-
čunalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti, 8042
Drugo izobraževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne 22.
5.1995.

Rg-100617

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/02135 z dne 18. 9. 1996 pri subjektu
vpisa VINOGRADNIK, vinogradništvo,
bioprehrana, storitve in trgovina, d.o.o.,
Slovenske Konjice, Šarhova 8, sedež:
Šarhova 8, Slovenske Konjice, pod vložno
št.  1/02466/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo ustanovite-
ljev oziroma družbenikov, firme, deležev,

zastopnikov, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5528682
Firma:  NEPREMIČNINE  –  VILA,

proizvodnja, storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  NEPREMIČNINE –

VILA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šelih Ivanka, vstopila 4.

11. 1996 in Šelih Franc, vstopil 23. 5. 1994,
oba iz Slovenskih Konjic, Šarhova 8, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šelih Franc, Slovenske Konjice, Šar-
hova 8, imenovan 23. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1996:
01131 Vinogradništvo; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7314 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Pri šifri dejavnosti 67.13 lahko družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri šifri dejavnosti 74.12 ne sme
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-100627

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02125 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa BONUS, d.o.o., podjetje za za-
stopanje in posredovanje zavarovanj, Slo-
venske Konjice, sedež: Titov trg 3, Slo-
venske Konjice, pod vložno št. 1/03212/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe ter spremembo
firme, zastopnika, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5538505
Firma: BONUS, podjetje za zastopanje

in posredovanje zavarovanj, d.o.o.
Sedež: Slovenske Konjice, Šarhova 8
Osnovni kapital: 1,631.000 SIT
Ustanoviteljica: Šelih Ivanka, Slovenske

Konjice, Šarhova 8, vstopila 8. 11. 1991,
vložila 1,631.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šelih
Franc, Slovenske Konjice, Šarhova 8, raz-
rešen 29. 4. 1994 in ponovno imenovan kot
direktor, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1996: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih.

Rg-100631

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00238 z dne 16. 9. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  Trgovsko  podjetje  JELŠA,
d.o.o., Šmarje pri Jelšah, sedež: Šmarje
pri Jelšah 118, Šmarje pri Jelšah, pod
vložno št. 1/00129/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis pravnih posledic last-
ninskega preoblikovanja, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, preoblikova-

nje družbe iz d.o.o. v d.d., spremembo fir-
me, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnost ter vpis  članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025362
Firma: JELŠA, Trgovsko podjetje, d.d.,

Šmarje pri Jelšah
Skrajšana firma: JELŠA, d.d., Šmarje

pri Jelšah
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg

14
Osnovni kapital: 168,310.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana,  Mala ulica 5/IV, vlo-
žek 16,831.000 SIT; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
16,831.000 SIT; Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
33,662.000 SIT; delavci na podlagi interne
razdelitve, vložek 33,662.000 SIT; delavci
na podlagi notranjega odkupa, vložek
45,026.000 SIT; Sklad RS za razvoj - za
program notranjega odkupa, vložek
22,298.000 SIT, vsi vstopili 19. 12. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Ban Franc, Sa-
dar Jože in Siter Janez, vsi vstopili 19. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1996:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delkI; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina nadrobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
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5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili
in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7482 Pakiranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00574/00745–1996/ASA z dne 25. 3.
1996.

Rg-100640

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01008 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa STANSERVIS, stanovanjsko
in servisno podjetje, d.o.o., Šentjur, Ul.
Valentina Orožna 8a-d,sedež: Ul. Valen-
tina Orožna 8a-d, Šentjur, pod vložno št.
1/04169/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družba ter povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5635110
Osnovni kapital: 1,503.605 SIT
Ustanovitelj: Uršič Leopold, Šentjur, Ul.

Valentina Orožna 8c, vstopil 5. 4. 1992,
vložil 1,503.605 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-100652

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04050 z dne 11. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa MERILA, d.o.o., Podjetje za
izdelavo in servisiranje meril, procesne
elektronike, trgovino in storitve, Celje,
sedež: Tavčarjeva 3, Celje, pod vložno št.
1/03974/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo zastopnikov,
družbenikov in poslovnih deležev, firme,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki.

Matična št: 5611083
Firma: MERILA, izdelovanje in servi-

siranje meril, procesne elektronike,
trgovina in storitve, d.o.o., Celje

Sedež: Celje, Opekarniška 2
Osnovni kapital: 1,658.000 SIT
Ustanovitelji: Bremec Andrej, Celje,

Tavčarjeva 3 in Sreš Miško, Nova Cer-
kev, Nova Cerkev 61a, oba vstopila 26. 3.
1992, vložila po 43.108 SIT; Akerman
Bojan, Celje, Muzejski trg 8, vložil
29.844 SIT; Arzenšek Roman, Šentjur,

Zlateče 11, vložil 28.186 SIT; Berlan Jo-
že, Celje, Kraigherjeva 7, vložil 43.108
SIT; Bogovič Franc, Škofja vas, Zadobro-
va 92, vložil 28.186 SIT; Bombač Nada,
Škofja vas, Tumova 6, vložila 26.528 SIT;
Boršič Milan, Žalec, Gotovlje 139c, vlo-
žil 56.372 SIT; Bračič Boris, Škofja vas,
Prekorje 8, vložil 28.186 SIT; Cerkvenik
Peter, Šentjur, Trubarjeva 8, vložil 41.450
SIT; Fabijan Željko, Slovenske Konjice,
Slomškova 5, vložil 24.870 SIT; Ferleš
Roman, Celje, Celovška 16, vložil 49.740
SIT; Gaber Robert, Škofja vas, Leskovec
6, vložil 26.528 SIT; Gračner Aleksander,
Šempeter, Dobrteša vas 46a, vložil 38.134
SIT; Gašpar Mladen, Štore, Vrtna 26, vlo-
žil 36.476 SIT; Grobelšek Anton, Šmarje
pri Jelšah, Šmarje 171, vložil 41.450 SIT;
Hribernik Andrej, Celje, Stanetova 28,
vložil 66.320 SIT; Hrovatič Silvo, Celje,
Cesta na Ostrožno 115, vložil 28.186 SIT;
Janc Damijan, Celje, Linhartova 2, vložil
36.476 SIT; Knafelj Bojan, Celje, Ul. Al-
me Karlinove 30, vložil 99.480 SIT; Ko-
merički Jože, Petrovče, Petrovče 7, vložil
28.186 SIT; Komplet Miran, Celje, Mal-
gajeva 12, vložil 36.476 SIT; Kolar Gor-
dana, Celje, Okrogarjeva 6, vložila 29.844
SIT; Kotnik Milan, Nova Cerkev, Socka
17, vložil 38.134 SIT; Kranjc Drago,
Laško, Brestnik 12a, vložil 28.186 SIT;
Krašovec Matjaž, Polzela, Polzela 205b,
vložil 43.108 SIT; Kunst Miran, Bistrica
ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, vložil 28.186
SIT; Lesjak Nada, Laško, Sp. Rečica 22,
vložila 43.108 SIT; Lesnika Zvone, Celje,
Zg. Hudinja, vložil 28.186 SIT; Mirnik
Anton Celje, Pohlinova 3, vložil 49.740
SIT; Ostrožnik Vojko, Celje, Miličinske-
ga 6, vložil 28.186 SIT; Perčič Andrej,
Celje, Partizanska 28, vložil 34.818 SIT;
Petre Mirko, Nova Cerkev, Hrenova 17a,
vložil 36.476 SIT; Pišek Martin, Laško,
Cesta v Debro 64, vložil 26.528 SIT; Por-
tič Zoran, Celje, Čuprijska 11b, vložil
36.476 SIT; Potočnik Jože, Žalec, Čopova
1, vložil 34.818 SIT; Prešern Darko, Ro-
gaška Slatina, Cvetlični hrib 5, vložil
23.212 SIT; Robič Bojan, Vojnik, Globo-
če 1a, vložil 28.186 SIT; Robič Vesna,
Škofja vas, Škofja vas 54, vložila 26.528
SIT; Senegačnik Samo, Celje, Jeretinova
15, vložil 36.476 SIT; Stopinšek Janez,
Rimske Toplice, Završnikova 6, vložil
29.844 SIT; Skale Drago, Celje, Ronkova
23, vložil 26.528 SIT; Štraus Jože, Ponik-
va, Brezje Slom 18a, vložil 31.502 SIT;
Tot Marko, Celje, Vojkova 5, vložil
28.186 SIT; Tot Miran, Celje, Gregorči-
čeva 7, vložil 28.186 SIT; Zupanc Katja,
Celje, Trubarjeva 6, vložila 33.160 SIT,
vsi vstopili 22. 12. 1994, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bre-
mec Andrej in Sreš Miško, oba razrešena
22. 12. 1994; zastopnik Knafelj Bojan, Ce-
lje, Ul. Alme Karlinove 30, imenovan 22.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev kot
poslovodja; zastopnik Hribernik Andrej, Ce-
lje, Stanetova 28, imenovan 22. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovod-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1996:
2852 Splošna mehanična dela; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,

d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in kr-
miljenje elektrike; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah, 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize.

Rg-100666

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01905 z dne 5. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa OLIMP–TEX, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Pečovnik 24,
Celje, sedež: Pečovnik 24, Celje, pod
vložno št. 1/06114/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5822866
Osnovni kapital: 1,635.000 SIT
Ustanovitelj: Hercog Silvo, Celje, Pe-

čovnik 24, vstopil 9. 7. 1993, vložil
1,635.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30934

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02241 z dne 28. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GODEC ŠPED, podjetje
za mednarodno špedicijo, d.o.o., Petrov-
če 197, Petrovče, sedež: Petrovče 197,
Petrovče, pod vložno št. 1/01462/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki ter razširitev de-
javnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5356733
Firma:  GODEC  ŠPED,  mednarodna

špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: GODEC ŠPED, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,534.950 SIT
Ustanovitelj: Godec Bojan, Petrovče,

Petrovče 197, vstopil 12. 2. 1990, vložil
1,534.950 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
Dejavnost družbe se razširi za opravljanje
naslednjih dejavnosti: prevoz blaga in pot-
nikov v domačem in mednarodnem cest-
nem prometu; trgovina na debelo in drob-
no z vsemi vrstami živilskega in neživil-
skega blaga po nomenklaturi trgovskih
strokov; trgovinske storitve: agencijske,
posredniške, zastopniške storitve, storitve
ekonomske propagande, prirejanje sejmov
in razstav; gostinske storitve nastanitve in
prehrane; turistično posredovanje;
proizvodnja začimb in čajev; predelava
zdravilnih zelišč; čebelarstvo - proizvod-
nja medu in predelava čebeljih proizvo-
dov; proizvodnja končnih lesenih izdel-
kov, proizvodnja blaga za široko porabo
in drugih kovinskih izdelkov, druge po-
slovne dejavnosti.

Dejavnost družbe je odslej: špediter-
ske storitve; posli mednarodne špedicije;
prevoz blaga in potnikov v domačem in
mednarodnem cestnem prometu; trgovina
na debelo in drobno z vsemi vrstami živil-
skega in neživilskega blaga po nomenkla-
turi trgovskih strok; trgovinske storitve:
agencijske, posredniške, zastopniške sto-
ritve, storitve ekonomske propagande, pri-
rejanje sejmov in razstav; gostinske stori-
tve nastanitve in prehrane; turistično po-
sredovanje; proizvodnja začimb in čajev;
predelava zdravilnih zelišč; čebelarstvo -
proizvodnja medu in predelava čebeljih
proizvodov; proizvodnja končnih lesenih
izdelkov; proizvodnja blaga za široko po-
rabo in drugih kovinskih izdelkov, druge
poslovne dejavnosti.

Rg-37316

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01561 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa IKOS, projektiranje, za-
stopanje in servisiranje, d.o.o., Dram-
lje,  Pletovarje  1,  sedež:  Pletovarje  1,
Dramlje, pod vložno št. 1/01245/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje d.o.o. v d.n.o. ter spremembo fir-
me, družbenikov, zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5928567
Firma: IKOS - GOLEŽ IN GOLEŽ,

projektiranje, zastopanje in servisiranje,
d.n.o.

Skrajšana firma: IKOS - GOLEŽ IN
GOLEŽ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Golež Franc, vstopil 7. 1.
1990 in Golež Ljerka, vstopila 21. 4. 1994,
oba iz Dramelj, Pletovarje 1a, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Go-
lež Franc, Dramlje, Pletovarje 1a, razrešen
21. 4. 1994 in na isti dan imenovan kot

družbenik, zastopa družbo brez omejitev;
družbenica Golež Ljerka, Dramlje, Pleto-
varje 1a, imenovana 21. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-38031

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02546 z dne 2. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa KOMPAN, Zunanja in no-
tranja trgovina ter storitve Velenje,
d.o.o., sedež: Srebotnikova 1, Velenje,
pod vložno št. 1/02157/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki ter
spremembo firme, sedeža, zastopnika in
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
vložka s temile podatki:

Matična št.: 5419514
Firma: KOMPAN, Zunanja in notra-

nja trgovina ter storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMPAN, d.o.o.
Sedež: Šoštanj, Heroja Rozmana 2
Osnovni kapital: 1,802.000 SIT
Ustanovitelja: Kompan Ivan, vstopil 18.

7. 1990 in Jug Julijana, vstopila 20. 5. 1994,
oba iz Šoštanja, Heroja Rozmana 2, vložila
po 901.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jug Julijana, Šoštanj, Heroja Roz-
mana 2, imenovana 20. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-38266

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00158 z dne 4. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa FOTOCOPY, podjetje za po-
pravilo birotehnične opreme, fotokopi-
ranje in trgovino, d.o.o., Celje, Trg svo-
bode 5, sedež: Trg svobode 5, Celje, pod
vložno št. 1/00942/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, družbenikov, zastopnikov, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5344883
Firma: FOTOCOPY, podjetje za po-

pravilo birotehnične opreme, fotokopi-
ranje in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: FOTOCOPY, d.o.o.
Sedež: Celje, Trg Celjskih knezov 5
Osnovni kapital: 1,982.700 SIT
Ustanovitelja: Rehar Edvard, vstopil 20.

12. 1989 in Rehar Nada, vstopila 21. 4.
1994, oba iz Celja, Škapinova ulica 13,
vložila po 991.350 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rehar Nada, Celje, Škapinova uli-
ca 13, imenovana 28. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1996: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovi-

na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Družba lahko pod šifro K/74.12 opravlja
vse dejavnosti razen revizijske dejavnosti.

Rg-40161

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03861 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa JURČEK, gostinstvo in avdio
video storitve, d.o.o., Radeče, Titova 46,
sedež: Titova 46, Radeče, pod vložno št.
1/01177/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
vložka, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembo zastopnika, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5875889
Firma: EXELLENT & CO., trgovina

in storitve, d.o.o., Celje, Lopata 59a
Skrajšana firma: EXELLENT & CO.,

d.o.o., Celje, Lopata 59a
Sedež: Celje, Lopata 59a
Osnovni kapital: 2,202.000 SIT
Ustanovitelji: Čulk Zoran in Čulk Met-

ka, oba izstopila 22. 12. 1994; Hochkraut
Jože in Hochkraut Andreja, oba iz Celja,
Ulica V. prekomorske brigade 9, vstopila
22. 12. 1994, vložila po 1,101.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čulk
Zoran, razrešen 22. 12. 1994; direktor
Hochkraut Jože in direktorica Hochkraut
Andreja, oba iz Celja, Ulica V. prekomor-
ske brigade 9, imenovana 22. 12. 1994,
zastopata družb brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
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jenje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega 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 po-
hištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-

di, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propa-
ganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-40185

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02814 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MEDICO TOUR, agenci-
ja za turizem, trgovino, inženiring in
posredništvo, d.o.o., Štore, sedež: Raz-
gledna 4, Štore, pod vložno št.
1/01005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki ter spremembo
družbenice, deležev, firme, sedeža in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5311365
Firma:  MEDICO  TOUR,  agencija,

turizem, trgovina, inženiring in posred-
ništvo, d.o.o.

Skrajšana  firma:  MEDICO  TOUR,
d.o.o.

Sedež: Celje, Kopitarjeva 1
Osnovni kapital: 1,509.500 SIT
Ustanovitelji: Hrušovar Marjan, Celje,

Celovška 11, vložil 503.200 SIT; Lipovec
Karli, Celje, Trubarjeva 75, vložil 503.200
SIT; Doberšek Danica, Celje, Milčinskega
9, vložila 503.100 SIT, vsi vstopili 27. 12.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni
tako, da odslej glasi: gostinstvo: druge go-
stinske storitve; gostinske storitve prehra-
ne; raziskovalna dejavnost; knjigovodske
storitve; druge neomenjene storitve; posre-
dovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh
trgovskih strok; ekonomske, organizacij-
ske in tehnološke storitve; knjigovodske,
računovodske in AOP storitve; prirejanje
sejmov in razstav; storitve reklame in eko-
nomske propagande; posredovanje pri na-
kupu in prodaji nepremičnin; drugo izo-
braževanje - v smislu organiziranja; finanč-
ni inženiring; turistično posredovanje;
gradbeni inženiring; organiziranje in izva-
janje visokih gradenj; organiziranje in iz-
vajanje zaključnih del v gradbeništvu, le-
potilna in usposobitvena nega telesa.

Rg-40224

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01821 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ESKO, trgovsko podjetje,
d.o.o., Pohorska 10, Celje, sedež: Pohor-
ska 10, Celje, pod vložno št. 1/04667/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
in povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki ter spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5661587
Firma:  ESKO,  trgovsko  podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: ESKO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Es Igor, Nova Cerkev, No-

va Cerkev 109, vstopil 23. 8. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-42653

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02091 z dne 31. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa SIRENA, d.o.o., storitveno tr-
govsko podjetje, Paka 4, Vitanje, sedež:
Paka 4, Vitanje, pod vložno št. 1/02817/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
in povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo družbenikov, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5506832
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Jakop Vinko, izstopil

29. 4. 1994; Jakob Silvester, Vitanje, Paka
4, vstopil 29. 4. 1994, vložil 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ja-
kop Vinko, razrešen 29. 4. 1994; direktor
Jakob Silvester, Vitanje, Paka 4, imenovan
29. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996:
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
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delkov iz plastičnih mas; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 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 pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-

pagiranje; ekonomska propaganda; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri �ifri dejavnosti: 67.13 opravlja le
dejavnost menjalnice in zastavljalnice;
74.12 lahko opravlja dru�ba vse dejavnosti
razen revizijske dejavnosti.

Rg-45418

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00481 z dne 18. 7. 1996 pod št.
vložka 1/06500 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948487
Firma: AVTOTEHNIKA AVTOCEN-

TER CELJE, prodaja in servis vozil,
d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOTEHNIKA AV-
TOCENTER CELJE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celje, Bežigrajska 13
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: Trgovsko in proizvodno

podjetje AVTOTEHNIKA Celje d.d., Ce-
lje, Bežigrajska 13, vstop 18. 6. 1996, vlo-
žek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košak Duško, Celje, Šmarjeta 6,
imenovan 18. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, razen za: pridobivanje, odtujitev
ali obremenitev nepremičnin; sklepanje
vseh pravnih poslov v vrednosti, večji od
3.000 DEM po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan sklenitve posla; pogodbe o
najemu poslovnih prostorov ter sklepanje
distribucijskih, zastopniških, koopercijskih
in vseh drugih dolgoročnih pogodb, potre-
buje soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-

govina na debelo z gradbenimi stroji; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; teh-
nični preizkusi in analize; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov.

Pri dejavnosti G/51.18 družba ne sme
opravljati posredništvo pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-45429

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00175 pri subjektu vpisa ERA
Koplas, inženiring in tehnološke stori-
tve, d.o.o., Velenje, Prešernova 10, se-
dež: Prešernova  10,  Velenje,  pod  vlož-
no  št. 1/02938/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki.

Matična št.: 5513227
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kle-

pec Jasna, razrešena 30. 9. 1994; direktor
Kladnik Bojan, Šmartno ob Paki, Mali vrh
19b, imenovan 30. 9. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-45562

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01992 z dne 14. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa SLEDI, podjetje za založniš-
tvo, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.,
Griže, sedež: Griže 10b, Griže, pod vložno
št. 1/05177/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5712904
Osnovni kapital: 1,514.200 SIT
Ustanovitelja: Mulej Nada, Griže, Gri-

že 10b in Petrovec Miroslav, Griže, Zabu-
kovica 80b, oba vstopila 25. 11. 1992, oba
vložila po 757.100 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-45627

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03227 z dne 26. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa GABEZ, proizvodnja in trgo-
vina, Velenje, d.o.o., sedež: Čopova 12,
Velenje, pod vložno št. 1/06239/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki s temile podatki:

Matična št.: 5831326
Osnovni kapital: 1,628.820 SIT
Ustanovitelj: Podvratnik Andrej, Vele-

nje, Čopova 12, vstopil 9. 2. 1994, vložil
1,628.820 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48549

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04567 z dne 28. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa MM DESIGN, d.o.o., podjetje
za oblikovanje stekla, Spodnje Negonje
26, Rogaška Slatina, sedež: Spodnje Ne-
gonje 26, Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/04221/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter povečanje osnovnega ka-
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pitala z novimi vložki in iz sredstev druž-
be, spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5626625
Osnovni kapital: 1,500.369,50 SIT
Ustanovitelja: Strmčnik Marjana in Ki-

drič Marko, oba iz Rogaške Slatine, Spod-
nje Negonje 26, vstopila 3. 6. 1992, vložila
po 750.184,75 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1996: 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina

na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na deblo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;

ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Pri dejavnosti G/51.18 vse razen
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
G/52.488 vse razen orožja in streliva; pri
dejavnosti K/74.14 vse razen arbitraže in
posredovanje v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-48558

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03326 z dne 6. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa VARLES, proizvodnja, pre-
vozi, trgovina, d.o.o., Varpolje 3, Rečica
ob Savinji, sedež:Varpolje 3, Rečica ob
Savinji, pod vložno št. 1/02641/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti družbe z uredbo o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5483034
Dejavnost, vpisana dne 6. 8. 1996:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2852
Splošna mehanična dela; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, to-
bačnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu.

Rg-48574

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03130 z dne 22. 8. 1996 pri
subjektu vpisa DOGOVOR, proizvodnja,
kooperacija, trgovina in storitve, d.o.o.,
Podlog 46a, Šempeter, sedež: Podlog 46a,
Šempeter, pod vložno št. 1/01110/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe ter spremembo
dejavnosti, firme in skrajšane firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5321808
Firma: DOGOVOR, proizvodnja, ko-

operacija, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DOGOVOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,506.740 SIT
Ustanovitelj: Povše Marjan, Šempeter v

Savinjski dolini, Podlog 46a, vstopil
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28. 12. 1989, vložil 1,506.740 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 8. 1996:
Dejavnost družbe se v dejavnosti trgovine
razširi tako, da je odslej: trgovina na debe-
lo in drobno z vsemi vrstami živilskega in
neživilskega blaga po nomenklaturi trgov-
skih strok.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z vsemi vrstami živilske-
ga in neživilskega blaga po nomenklaturi
trgovskih strok; zastopanje in posredova-
nje v prometu blaga in storitev; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
izdelava kovinskega reprodukcijskega ma-
teriala in blaga za široko porabo in drugih
kovinskih izdelkov v lastni in koopercijski
proizvodnji.

Rg-48575

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02711 z dne 28. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa VERUSCO, d.o.o., trgovina,
proizvodnja, storitve, Slovenske Konji-
ce, sedež: Mariborska 7, Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/05653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5784662
Osnovni kapital: 1,527.200 SIT
Ustanovitelj: Vengust Rudi, Slovenske

Konjice, Mariborska 7, vstopil 7. 6. 1993,
vložil 1,527.200 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-48580

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03869 z dne 21. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa FLIS, trgovina in storitve,
d.o.o., Spodnje Grušovlje 6b, Šempeter v
Savinjski dolini, sedež: Spodnje Grušov-
lje, Šempeter, pod vložno št. 1/00961/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki ter spremembo dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5312345
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Četina Bernarda in Četi-

na Jože, oba iz Šempetra v Savinjski doli-
ni, Spodnje Grušovlje 6b, vstopila 15. 12.
1989, vložila po 751.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0121 Reja govedi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-48583

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03898 z dne 27. 6. 1996 pri

subjektu vpisa ALULIT, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Žalec, Velika Pirešica 10, Žalec, sedež:
Velika Pirešica 10, Žalec, pod vložno št.
1/04635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki ter spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5827051
Osnovni kapital: 1,688.000 SIT
Ustanovitelj: Cokan Vladimir, Žalec,

Velika Pirešica 10b, vstopil 6. 4. 1992, vlo-
žil 1,688.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobi-
vanje mineralov za kemijsko proizvodnjo
in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pri-
dobivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 2310 Pro-
izvodnja koksa; 2320 Proizvodnja naftnih
derivatov; 2411 Proizvodnja tehničnih pli-
nov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij, 2414 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752
Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,

vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, 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 de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
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delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami 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-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in
z njim povezano tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonom-

ska propaganda; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov; pri šifri dejavnosti
52.488 razen orožja in streliva.

Rg-48585

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01993 z dne 9. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa HELDA, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Ulica V. prekomorske brigade
9a, Celje, sedež: Ulica V. prekomorske
brigade 9, Celje, pod vložno št.
1/03425/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o. ter
spremembo firme, pristop družbenika,
zastopnika ter odgovornosti družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5560535
Firma: HELDA Praznik & družabni-

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

odgovornostjo
Ustanovitelji: Praznik Helena, izstopila

29. 4. 1994; Praznik Helena, Celje, Krekov
trg 5 in Medvešek Marta, Celje, Ul. V.
prekomorske brigade 9a, obe vstopili 29.
4. 1994, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Praz-
nik Helena, Celje, Krekov trg 5 razrešena
29. 4. 1994 in kot družbenica imenovana
na isti dan, zastopa družbo brez omejitev;
družbenica Medvešek Marta, Celje, Ul. V.
prekomorske brigade 9a, imenovana 29. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-48590

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03325 z dne 22. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa KRAMER & Co., steklarstvo
in trgovina, d.o.o., Zreče, Loška gora 1,
sedež: Loška gora 1, Zreče, pod vložno št.
1/01868/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki ter spremembo se-
deža, firme, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5857171
Firma: ELPA PLUS, trgovina, stori-

tve, proizvodnja, d.o.o., Velenje, Paka
39d

Skrajšana firma: ELPA PLUS, d.o.o.,
Velenje, Paka 39d

Sedež: Velenje, Paka 39d
Osnovni kapital:1,632.000 SIT
Ustanovitelja: Kramer Jože, izstopil 7. 

7. 1994; Pavčnik Dušan, Velenje, Šaleška
cesta 2a, vstopil 7. 7. 1994, vložil
1,632.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kra-
mer Jože, razrešen 7. 7. 1994; direktor
Pavčnik Dušan, Velenje, Šaleška cesta 2a,
imenovan 7. 7. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1996:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-

nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2951 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
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tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov, 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na deblo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo, 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;

5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, 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 to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-

vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov; pri šifri dejavnosti 52.488
razen orožja in streliva; pri šifri dejavnosti
74.12 razen revizijske dejavnosti.

Rg-48594

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03881 z dne 21. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa GRAFO - DESIGN, d.o.o., Le-
vec, sedež: Levec 70, Petrovče, pod vlož-
no št. 1/03472/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki s temile podat-
ki:

Matična št.: 5578183
Osnovni kapital: 2,702.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Drago, Celje, Uli-

ca bratov Vošnjakov 5 in Reja Radovan,
Petrovče, Levec 70, oba vstopila 21. 11.
1991, vložila po 1,351.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-48595

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03742 z dne 21. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠKRINJAR, d.o.o., proizvod-
no in storitveno podjetje Loče pri Polj-
čanah, sedež: Mlače 34, Loče pri Poljča-
nah, pod vložno št. 1/05670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5773105
Osnovni kapital: 1,664.865 SIT
Ustanovitelja: Škrinjar Boris, Loče pri

Poljčanah, Loče 22, vložil 833.064 SIT in
Šmid Vlasta, Loče pri Poljčanah, Loče 22,
vložila 831.801 SIT,  oba vstopila 27. 5.
1993, vložila po 831.801 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-48514

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01924 z dne 21. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa TRADE COPY, uvoz in izvoz,
trgovina na debelo in drobno ter biro-
tehnične storitve, d.o.o., Celje, Maribor-
ska 32, sedež: Mariborska 32, Celje, pod
vložno št. 1/01075/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:
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Matična št.: 5311900
Firma: TRADE COPY, uvoz in izvoz,

trgovina na debelo in drobno ter biro-
tehnične storitve, d.o.o, Medlog 16, Ce-
lje

Skrajšana firma: TRADE COPY, d.o.o.,
Medlog 16, Celje

Sedež: Celje, Medlog 16
Osnovni kapital: 7,100.000 SIT
Ustanovitelja: Venek Marjan in Inkret

Viktorija, oba iz Celja, Mariborska 32,
vstopila 2. 12. 1989, vložila po 3,550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-48627

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/02019 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu
vpisa SCHIKI, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Tone Melive
4, Slovenske Konjice, sedež: Tone Meli-
ve 4, Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/03338/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5558735
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Širca Srečko, Slovenske

Konjice, Tone Melive 4, vstopil 24. 8.
1991, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-48640

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03289 z dne 9. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa AVTO KAKO, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljanska 86a, Celje, se-
dež: Ljubljanska 86a, Celje, pod vložno
št. 1/05477/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
družb. zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža, povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo deležev, zastopnikov,
dejavnosti in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5747350
Firma: KOSSAN, trgovsko podjetje,

d.o.o., Ločica ob Savinji 2b, Polzela
Skrajšana firma: KOSSAN, d.o.o.,

Polzela
Sedež: Polzela, Ločica ob Savinji 2b
Osnovni kapital: 1,641.000 SIT
Ustanovitelja: Kos Karmen, Griže,

Pongrac 95b, vstopila 15. 2. 1993, vložila
1,466.115,40 SIT; Ilijaš Ivan, Griže, Pon-
grac 95b, vstopil 17. 7. 1994, vložil
174.884,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ilijaš Ivan, Griže, Pongrac 95b, ime-
novan 17. 7. 1994, zastopa družbo brez
omejitev in posamično, kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 8. 1996:
4531 Električne inštalacije; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predme-
ti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propa-
ganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve.

Pri dejavnosti G/52.48 razen orožja in
streliva.

Rg-48642

Okro�no sodi�èe v Celju je s sklepom
Srg �t. 94/02577 z dne 9. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa HAWA TRANS, prevozni�-
tvo in �pedicija, d.o.o., A�kerèeva 10,
Roga�ka Slatina, sede�: A�kerèeva 10,
Roga�ka Slatina, pod vlo�no �t.
1/05620/00 vpisalo v sodni register tega
sodi�èa uskladitev z zakonom o gospodar-
skih dru�bah ter spremembo imena dru�be-
nika, imena zastopnika, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matièna �t.: 5764858
Ustanovitelj: Halu�an Hinko Mladen,

Roga�ka Slatina, A�kerèeva 10, vstopil 25.
11. 1992, vlo�il 50.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, poobla�èena za zastopanje: di-
rektor Halu�an Hinko Mladen, Roga�ka
Slatina, A�kerèeva 10, imenovan 25. 11.
1992, zastopa dru�bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embala�e; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522
Proizvodnja embala�e iz plastiènih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stiènih mas; 4511 Ru�enje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splo�na gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Elektriène in�talacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne in�talacije; 4534 Dru-
ge in�talacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in �tukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohi�tva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zakljuèna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredni�tvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdr�evanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredni�tvo 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 Posredni�tvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdr�evanje in popravila motornih
koles; 5119 Posredni�tvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z �ivili, pijaèami, to-
baènimi izdelki; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, èistili;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 60211
Mestni in primestni potni�ki promet na
rednih linijah; 60212 Medkrajevni potni�ki
cestni promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
ni�ki promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladi�èenje;
6321 Druge pomo�ne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomo�ne dejavnosti, povezane s finanè-
nim posredni�tvom; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje �port-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov �iroke porabe.

Pri dejavnosti 67.13 je dovoljeno
opravljati le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.
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KOPER

Rg-37895

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02304 z
dne 11. 4. 1996 pod št. vložka 1/05096/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev s temile podatki:

Matična št.: 5869340
Firma:  SOLCE  &  BAVDAŽ,  d.n.o.,

kulturne in svetovalne storitve Ankaran
Skrajšana firma: SOLCE & BAVDAŽ,

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

odgovornostjo
Sedež: Ankaran, Hrvatini 204
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Bavdaž-Solce Maja, dipl.

veterinar in Solce Brane, umetnostni zgo-
dovinar, oba iz Ankarana, Hrvatini 204,
vstopila 19. 8. 1994, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Bavdaž-Solce Maja, dipl. veter.
Ankaran, Hrvatini 204, imenovana 19. 8.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Solce Brane, umetnostni zgodov. An-
karan, Hrvatini 204, imenovan 20. 8. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 84843 Dru-
ge poslvone dejavnosti, d.n.; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Ve-
terinarstvo; 9112 Dejavnost strokovnih zdru-
ženj; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa, 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-37929

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02800 z
dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
PROSYSTEM, d.o.o., zaključna dela v
gradbeništvu Izola, sedež: Polje 13, 6310
Izola, pod vložno št. 1/03507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter poveča-

nje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5676886
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Medica Sergio, Izola, Po-

lje 13, vstopil 21. 9. 1992, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39543

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00333 z
dne 23. 5. 1996 pod št. vložka 1/05127/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev s temile podatki:

Matična št.: 5943124
Firma: VALGRO – Pepelko Valter &

Co. – trgovsko in storitveno podjetje,
d.n.o., Koper

Skrajšana firma: VALGRO – Pepelko
Valter & Co., d.n.o., Koper

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 766,427.000 SIT
Ustanovitelja: Pepelko Valter, elektrikar,

vložil 666.427 SIT in Pepelko Eda, eko-
nomski tehnik, vložila 100.000 SIT, oba iz
Ankarana, Kolomban 7a, vstopila 18. 4.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pepelko Valter, Ankaran, Kolomban
7a, elektrikar, imenovan 18. 4. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev, v okviru po-
slov, ki se redno izvršujejo pri opravljanju
dejavnosti, za dejanja, ki presegajo ta ok-
vir poslov, pa je potrebno soglasje družbe-
nice.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137

Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
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drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje, projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, opravlja družba dejavnost: samo me-
njalnice, zastavljalnice.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-40363

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00042 z
dne 14. 5. 1996 pri subjektu vpisa CORAL
INTERNATIONAL, – Podjetje za uprav-
ljanje, financiranje in trgovino, d.o.o., Po-
stojna, sedež: Vojkova 12, 6230 Postojna,
pod vložno št. 1/02273/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5503248
Ustanovitelji: Žnidaršič Kranjc Alenka,

izstopila 22. 12. 1994; M. May, Industrie-
vertretungen Ges.m.b.H., izstopil 31. 5.

1995; Koželj Ivan, Škofja Loka, Podlubnik
329, vstopil 22. 12. 1994, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41881

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02241 z
dne 13. 6. 1996 pri subjektu vpisa PROFIT
– družba za storitve in trgovino, d.o.o.,
Škofije, sedež: Sp. Škofije 125e, 6281 Ško-
fije, pod vložno št. 1/03090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5624398
Firma: ARKAZ, d.o.o., uvoz-izvoz Ko-

per
Skrajšana firma: ARKAZ, d.o.o., Ko-

per
Sedež: Koper, Budicinova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šircelj Dušan in Heric Vla-

do oba izstopila 30. 6. 1994; Peroša Zorica,
Koper, Budicinova 1 in Plimen Andreja, An-
karan, Regentova 1, obe vstopili
30. 6. 1994, vložili po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Heric Vlado, razrešen 30. 6. 1994;
Šircelj Dušan, razrešen 30. 6. 1994; direkto-
rica Peroša Zorica, Koper, Budicinova 1,
imenovana 30. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; družbenica Plimen Andreja,
Ankaran, Regentova 1, imenovana 30. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-41882

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02290 z dne
11. 6. 1996 pri subjektu vpisa GORDIA, –
Trgovina, turizem in kmetijstvo, d.o.o.,
Ankaran, sedež: Kolomban 13, 6280 An-
karan, pod vložno št. 1/03984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5745870
Dejavnost družbe se razširi z naslednji-

mi dejavnostmi: dajanje automobilov v na-
jem; dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem.

Dejavnost družbe so odslej naslednje:
trgovina na debelo z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi, mešanim blagom, vozili,
plovili, deli in priborom za lastne potrebe
in v tranzitu za znanega kupca; trgovina na
drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi, mešanim blagom, vozili, plovili,
deli in priborom; storitve leasaing vozil,
plovil in opreme; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev; posredovanje in zastopanje v prome-
tu blaga in storitev; posredovanje nakupa,
prodaje in zamenjava nepremičnin; prevoz
blaga in potnikov v ostalem prometu; razi-
skava trga, marketing in druge storitve re-
klame in ekonomske propagande; turistič-
ne agencije in menjava tujih valut; gostin-
ske storitve prehrane, restavracije s po-
strežbo; druge gostinske storitve – bifeji,
kavarne, točilnice, okrepčevalnice, pizze-
rije, pivnice, bari, diskoteke, kabareti in
pod.; gostinske storitve nastanitve in pre-

hrane kmečkega turizma; kmetijska pro-
izvodnja – poljedelstvo, sadjarstvo, vino-
gradništvo in živinoreja; organizacijske,
ekonomske, finančne ter svetovalne in teh-
nološke storitve¸dajanje avtomobilov v na-
jem; dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem.

Družba opravlja naslednje posle in stori-
tve v zunanjetrgovinskem prometu: zunanja
trgovina z živilskimi proizvodi; zunanja tr-
govina z neživilskimi proizvodi; storitve
reeksporta v zunanjetrgovinskem prometu;
posredovanje tujih firm v zunanjetrgovin-
skem prometu; maloobmejni promet z Itali-
jo; mednarodni prevoz blaga v cestnem pro-
metu; turistični posli s tujino.

Rg-41908

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03036 z dne
27. 6. 1996 pri subjektu vpisa INCOM, fi-
nalna dela v gradbeništvu, d.o.o., Ilirska
Bistrica, sedež: Prešernova 26, 6250 Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/02473/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5529735
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanovitelja: Budinovski Voislav in Bu-

dinovski Mirjam, oba iz Ilirske Bistrice, Pre-
šernova 26, vstopila 8. 10. 1991, vložila
814.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-41975

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00960 z
dne 28. 6. 1996 pod št. vložka 1/05147/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev s temile podatki:

Matična št.: 5924928
Firma:  ELKE  INTERNATIONAL  –

Trgovina in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ELKE INTERNATIO-

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

govornostjo
Sedež: Portorož, Obala 132, Lucija
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Turk Branko, Izola,

Sončna pot 4, vstopil 6. 11. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Turk Branko, Izola, Sončna pot 4,
imenovan 6. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
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debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami in laki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;

52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-42003

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03299 z
dne 18. 6. 1996 pri subjektu vpisa FLASH,
trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o., Po-
stojna, Stjenkova 6, sedež: Stjenkova 6,
6230 Postojna, pod vložno št. 1/01922/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5510627
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jurca Mirjam, Postojna,

Stjenkova 6, vstopila 12. 9. 1990, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah, 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski

potniški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-43535

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00804 z
dne 21. 8. 1996 pri subjektu vpisa STIL
TURIZEM, podjetje za turizem, pro-
izvodne in storitvene dejavnosti, d.o.o.,
Postojna, Rožna 1a, sedež: Rožna 1a,
6230 Postojna, pod vložno št. 1/04416/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5805201
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Inocente Barbara, Po-

stojna, Vojkova 19, vstopila 3. 5. 1993, vlo-
žila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-43536

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01673 z
dne 21. 8. 1996 pri subjektu vpisa
KONSOL, – Trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Izola, Impresa commerciale, s.r.l. Isola,
sedež: Senčna 3, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/01882/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Barbarič Zoran, Izola,

Senčna 3, vstopil 20. 11. 1990, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43537

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01980 z
dne 12. 7. 1996 pri subjektu vpisa OBLAK
& DRŽAN, trgovina in storitve, d.n.o.,
Marezige, sedež: Babiči 8, 6273 Marezi-
ge, pod vložno št. 1/04756/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča vstop novega druž-
benika s temile podatki:

Matična št.: 5838363
Ustanovitelj: Martinaz Marco, Trst, Ita-

lija, Via brigata casale 43, vstopil 30. 6.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Rg-43540

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02623 z
dne 21. 8. 1996 pri subjektu vpisa
SINDITOUR, – turistične storitve, d.o.o.,
Koper, sedež: Trg revolucije 2, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah spremembo
firme, skrajšane firme, podatkov pri druž-
bah, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
ka, član. nadzornega sveta, sprememba tipa
zastopnika ter uskladitev akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5489008
Firma: SINDITOUR – turistične stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: SINDITOUR, d.o.o.
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Svet Obalne sindikalne or-

ganizacije Koper, Koper, Trg revolucije 2,
vstop 24. 10. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čali-
ja Jadran, Koper, Agrarne reforme št. 8/a,
razrešen 20. 5. 1994 in kot direktor imeno-
van 20. 5. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Sabadin Iztok,
Mezgec Marica in Radujko Slobodan vsi
vstopili 20. 5. 1994.

Rg-43541

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02905 z
dne 21. 8. 1996 pri subjektu vpisa
SERVING, – družba za posredovanje de-
la in zaposlitve, d.o.o., Koper, sedež: Gla-
goljaška 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02884/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5730236
Ustanovitelja: Protokol, d.o.o., Koper,

Kampel 12, vstop 22. 12. 1994, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Občinski odbor LDS Koper, izstop 22. 12.
1994.

Rg-43542

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02941 z dne
11. 7. 1996 pri subjektu vpisa S.A.R., Slo-
venski audio razvoj, izvoz-uvoz, trgovina
na debelo in drobno za potrebe zabavišč,
Koper, d.o.o., sedež: Pobeška cesta 20, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, povečanje osnovnega kapitala in vložka
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5320569
Firma: S.A.R., Slovenski audio razvoj,

izvoz-uvoz in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: S.A.R., d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Piško Igor, Koper, Pobeška

20, vstopil 5. 12. 1989, vložil 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43544

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02995 z
dne 11. 7. 1996 pri subjektu vpisa
CONMAR TRADING, podjetje za zuna-
njo trgovino, inženiring in poslovno sve-
tovanje, d.o.o., Ilirska Bistrica, Prešerno-
va 14, sedež: Prešernova 14, 6250 Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 1/00925/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, uskladi-
tev dejavnosti po standardni klasifikaciji in
spremembo zastopnika ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5329825
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Notizberg Milan, Kastav,

Hrvaška, Jurjenići 118, vstopil 21. 12. 1989,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Cetin Bojan, Ilirska Bistrica, Prešer-
nova 42, imenovan 15. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-43546

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski od-
delek, je s sklepom Srg št. 94/03015 z dne 20.
8. 1996 pri subjektu vpisa ITALSTRADE,
S.p.A. BRANCH – Podružnica Senožeče,
sedež: Senožeče 76, 6224 Senožeče, pod vlož-
no št. 1/04780/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5856060
Firma:  ITALSTRADE,  S.p.A.,

Branch/Podružnica Sežana
Sedež: Sežana, Partizanska 50/1.

Rg-43547

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03381 z
dne 21. 8. 1996 pri subjektu vpisa VILER,
proizvodnja in marketing gostinske in
gospodinjske opreme, trgovina, export-
import, Portorož, Seča 96, d.o.o., sedež:
Seča 96, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/01022/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka ter uskladitev ustanovnega akta
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5455715
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Viler Giulia, Portorož, Se-

ča 96, vstopila 21. 11. 1989, vložila
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-43550

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00235
z dne 10. 7. 1996 pri subjektu vpisa
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SRE-
DIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE,
KOPER CENTRO DI RICERCHE
SCIENTIFICHE DELLA REPUBBLICA
SLOVENIA-CAPODISTRIA CENTER
FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, se-
dež: Garibaldijeva 18, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04869/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5890675
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Krnel

Umek Duša razrešena 24. 10. 1995 in 31. 1.

1996. Direktorica Čok Lucija, Koper, Koz-
lovičeva 21, imenovana 15. 2. 1996, zasto-
pa središče brez omejitev.

Rg-43552

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00399 z
dne 11. 7. 1996 pod št. vložka 1/05167/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev s temile podatki:

Matična št.: 5949084
Firma: BROZINA, Proizvodno, stori-

tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Jelša-
ne, Jelšane 24

Skrajšana firma: BROZINA, d.o.o., Jel-
šane

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jelšane, Jelšane 24
Osnovni kapital: 2,480.000 SIT
Ustanovitelj: Brozina Albin, Jelšane, Jel-

šane 24, vstopil 13. 5. 1996, vložil 2,480.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brozina Albin, Jelšane, Jelšane 24,
imenovan 13. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 1511 Proivzodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgvoina na debelo
s kožami, usnjem, 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet.

Rg-43553

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00434 z
dne 11. 7. 1996 pod št. vložka 1/05170/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev s temile podatki:

Matična št.: 5949416
Firma:  HATCH  COVER  SERVICE,

popravilo in vzdrževanje ladij, d.o.o.
Skrajšana  firma:  HATCH  COVER

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

govornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Đilas Milan, Reka, Hr-

vaška, Ivana Rendića 8 in Šarić Hrvoje, Za-
dar, Hrvaška, Stjepana Radića 6, vstopila
24. 5. 1996, oba vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Đilas Milan, Reka, Hrvaška, Ivana
Rendića 8, zastopa družbo brez omejitev in
prokurist Šarić Hrvoje, Zadar, Hrvaška, Stje-
pana Radića 6 ter prokuristka Marc Višnji-
ca, Portorož, Fizina 15, vsi imenovani 24. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996:
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina

na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo 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 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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 tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami in laki; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-

govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-43554

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00473 z
dne 11. 7. 1996 pod št. vložka 1/05168/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev s temile podatki:

Matična št.: 5949572
Firma: MORAGENT, pomorska agen-

cija, družba z omejeno odgovornostjo,
MORAGENT, Shipping Agency, limited
liability company

Skrajšana firma: MORAGENT, d.o.o.,
MORAGENT Ltd.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Intereuropa, mednarodna

špedicija, transport in pomorska agencija,
delniška družba, Koper, Vojkovo nabrežje
32, vstop 10. 6. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Križ Bojan, Koper, Vodopivčeva 22,
imenovan 10. 6. 1996, upravičen zastopati
za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno
sposobnost družbe, s tem da ne more brez
soglasja družbenika sklepati poslov ali spre-
jemati odločitev, ki se nanašajo na – prido-
bivanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem planu, – izvajanje in-
vesticijskih del in najemanje ali dajanje krat-
koročnih ali dolgoročnih kreditov ter poso-
jil ali poroštev, ki presegajo osnovni kapital
družbe, – zalaganje finančnih sredstev druž-
be, razen za stroške računov odprave ladij
in pomorskih voznin.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996: 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-43555

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00510 z
dne 11. 7. 1996 pod št. vložka 1/05171/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev s temile podatki:

Matična št.: 5949700
Firma: ATENT, – Napredne tehnologi-

je, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: ATENT, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 30a
Osnovni kapital: 68,000.000 SIT
Ustanovitelji: Luka Koper, prekladanje,

skladiščenje in druge pristaniške storitve,
delniška družba, Koper, Vojkovo nabrežje
38, vložek 10,000.000 SIT; Infotrade,
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d.o.o., Koper, Koper, Vojkovo nabrežje
30a, vložek 20,000.000 SIT; Wirtaco AG
Zürich, Zürich, Schanzenegstrasse 1, vlo-
žek 10,000.000 SIT; Interacita, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Parmova 53, vložek
10,000.000 SIT; Zajc Baldomir, Ljubljana,
Rakovniška ulica 25, vložek 5,000.000 SIT;
Gričar Jože, Ljubljana, Gabrščkova ulica
43, vložek 5,000.000 SIT; Puharič Kreši-
mir, Ljubljana, Popovičeva ulica 18, vlo-
žek 4,000.000 SIT; Pušnik Franc, Piran,
Leninova ulica 1, vsi vstopili 4. 6. 1996,
vložek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-
ralni direktor Bešlagič Edvard,  Kranj, Pre-
doslje 185, imenovan 4. 6. 1996, generalni
direktor ne more brez poprejšnjega pisnega
soglasja skupščine sklepati poslov ali spre-
jemati odločitev, ki se nanašajo na: – prido-
bivanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin in drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem programu dela spreje-
tim na skupščini, – izvajanje investicijskih
del in najemanje posojil in kreditov, ki pre-
segajo 10% (deset odstotkov) osnovnega ka-
pitala, ter tudi dajanje takih posojil ali poro-
štev, – določanje splošnih omejitev poslo-
vanja; – sklepanje zakupnih pogodb glede
sredstev družbe ali tujih sredstev; – sklepa-
nje kooperacijskih pogodb, daljših od enega
leta, – prenos ali odstop kakršnihkoli pravic
družbe na druge, – izplačevanje preduje-
mov na račun udeležbe pri dobičku, pode-
ljevanje prokure in neomejenih pooblastil,
– imenovanje vodilnih delavcev, – pomem-
bnejše spreminjanje notranje organizacije
družbe.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje, tehnič-

ni preizkusi in analize; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 – po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice. Pri dejavno-
sti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-43556

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00535 z
dne 20. 8. 1996 pod št. vložka 1/05174/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev s temile podatki:

Matična št.: 5949769
Firma: AGENSDESIGN, industrijsko

in grafično oblikovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENSDESIGN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Garibaldijeva 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bonelli Patrizia, Trst, Ita-

lija, Via Bramante 10, vložila 750.000 SIT;
Vezovnik Igor, Koper, Bernetičeva 12, vlo-
žil 375.000 SIT; Cergonja Miran, Koper,
Cesta na Markovec 1/b, vložil 225.000 SIT;
Cencič Rino, Koper, Čežarji, Montinjanče-
vo naselje 6/a, vsi vstopili 7. 6. 1996, vlo-
žil 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vezovnik Igor, Koper, Bernetičeva
12, imenovan 7. 6. 1996, poslovodja, za
sklepanje zastavnih pogodb, poroštvenih po-
godb, prodajo  menične zaveze, za odpust
dolga, za sklepanje pogodb o odsvojitvi ne-
premičnin ter tistih premičnin, ki morajo
biti po zakonu registrirane pri upravnih or-
ganih ter za sklepanje vseh drugih pravnih
poslov nad zneskom tolarske protivrednosti
50.000 ECU potrebuje soglasje skupščine
družbe.

Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1996:
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-

delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5261 Trgovna na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalnikimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje projektiranje, projektiranje in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propa-
ganda; 7481 Fotografska dejavnost; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost.

Rg-43557

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00166 z
dne 20. 8. 1996 pod št. vložka 1/05175/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev s temile podatki:

Matična št.: 5938627
Firma: OBRTNO PREVOZNIŠKA ZA-

DRUGA BISTRCA, z.o.o., Ilirska Bistri-
ca, Gregorčičeva 24

Skrajšana firma: OPZ BISTRICA, z.o.o.,
Ilirska Bistrica

Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ilirska Bistrica, Gregorčičeva
24

Osnovni kapital: 510.000 SIT
Ustanovitelji: Ujčič Miroslav, Ilirska Bi-

strica, Bazoviška 38, Makser, d.o.o., Ilirska
Bistrica, Zabiče 30c; Šepič, d.o.o., Materi-
ja, Gradišče, Gradišče 51;  Hrvatin Robert,
Ilirska Bistrica, Harije, Harije 43; Tomažič
Anton, Prem, Gornja Bitnja, Gornja Bitnja
9; Batista Robert, Knežak, Knežak 11; Ron-
zulo, d.o.o., Prem, Gornja Bitnja, Gornja
Bitnja 1a; Kresevič Branko, Podgrad, Rači-
ce, Račice 84a; Miklavec Franc, Materija,
Gradišče, Gradišče 41; Kljun Jože, Ilirska
Bistrica, Harije, Harije 53 b; Ujčič Jožica,
Ilirska Bistrica, Gubčeva 7; Kovačič Alojz,
Ilirska Bistrica, Zajeljšje, Zajelšje 13; Bev-
čič Zoran, Ilirska Bistrica, Mala Bukovica
29; Štemberger Jože, Jelšane, Novokračine,
Novokračine 7;  Gustičič Vojko, Ilirska Bi-
strica, Zarečica, Zarečica 16, Pal-prevoz,
d.o.o., Tolmin, Tolmin, Poljubinj, Poljubinj
89 f; Šustar Emil, Jelšane, Novokračine, No-
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vokračine 71 a, vsi vstopili 25. 2. 1996,
vložili po 30.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
klavec Franc, Materija, Gradišče, Gradišče
41, imenovan 25. 2. 1996, predsednik, za-
stopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
lja 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 inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav 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 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-

nje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje, eko-
nomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 74.12 je izv-
zeta revizisjka dejavnost.

Rg-44262

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02897 z
dne 10. 7. 1996 pri subjektu vpisa FINOR,
Svetovanje in opravljanje finančnih po-
slov, d.o.o., Koper, FINOR, Consulenza
ed esercizio affari finanziari, s.r.l., Ca-
podistria, sedež: Pristaniška ulica 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00740/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in skrajšane firme, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka, spre-
membo firme pri družbeniku in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifiakcijo ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5297664
Firma: FINOR, svetovanje in opravlja-

nje finančnih poslov, d.o.o., FINOR, Con-
sulenza ed esercizio affari finanziari, s.r.l.

Skrajšana firma: FINOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ljubljanska banka splo-

šna banka Koper, n.sub.o., Koper, izstop
6. 1. 1994 in Splošna banka Koper, d.d.,
Koper, Pristaniška ulica 14, vstop 6. 1. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
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me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podaktov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje
holding družbami; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Vpiše se omejitve pri dejavnostih: 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov; 74.12: izvze-
ta revizijska dejavnost.

Rg-44273

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00337 z dne
26. 8. 1996 pri subjektu vpisa VRAN, Podj.
za trgovino, gostinstvo in turiz., d.o.o., To-
maj 97, Dutovlje, sedež: Tomaj 97, 6221
Dutovlje, pod vložno št. 1/02112/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o. in spremembo firme, skraj-
šane firme, podatkov pri družbi in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo ter
uskladitev ustanovenga akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5513715
Firma: VRAN, R.M.J., Podjetje za tr-

govino, gostinstvo in turizem, d.n.o., To-
maj 97, Dutovlje

Skrajšana firma: VRAN R.M.J., d.n.o.,
Tomaj

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Vran Rudolf, trgovec,
Vran Marija, upokojenka in Vran Jasna, vsi
iz Dotovelj, Tomaj 97, vstopili 14. 12. 1990,
vložili po 700 SIT, odgovornost: odgovarja-
jo s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perut-
nine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Meša-
no kmetijstvo;  01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za ži-
vinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-

tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami in laki; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.

Rg-44276

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00423 z
dne 23. 8. 1996 pri subjektu vpisa
NOUVELLE, – Posredništvo in trgovina,
d.o.o., Izola, sedež: Polje 15, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/01646/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5436010
Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1996: 5244

Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-44277

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00424 z
dne 26. 8. 1996 pri subjektu vpisa
NOUVELLE, – Posredništvo in trgovina,
d.o.o., Izola, Polje 15, Podružnica “Ke-
mična čistilnica” Koper, Vojkovo nabrež-
je 4, sedež: Vojkovo nabrežje 4, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01646/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436010002
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996: 5211

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5244 Trgovna na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo.

Rg-44284

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00671 z
dne 27. 8. 1996 pri subjektu vpisa OCV, –
Trgovinsko podjetje, d.o.o., Škofije, Im-
presa commerciale, s.r.l., Škofije, sedež:
Plavje 44, 6281 Škofije, pod vložno
št. 1/03675/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5706742
Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996:

2912 Proizvodnja črpačk in kompresorjev;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne

inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7482 Pakiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.
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LJUBLJANA

Št.42283

 Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01009 z dne 24. 5. 1996  z
pri subjektu vpisa AVTOHIŠA MALGAJ,
trgovsko-servisno podjetje, d.o.o., Gabr-
sko 30, Trbovlje, sedež: Gabrsko 30, Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/06089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, deležev in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5373298
Ustanovitelja: Malgaj Franc, Trbovlje,

Gabrsko 30a, vstop 26. 2. 1990, vložek
1,456.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mencinger Boštjan, Ljubljana, Černetova 1,
vstop 6. 2. 1996, vložek 43.950 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 371
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 50110 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
711 Dajanje avtomobilov v najem.

Št.42286

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01032 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LINEA-AV, trgovsko in
grafično podjetje, d.o.o., sedež: Litostroj-
ska 47, Ljubljana, pod vložno št.
1/09658/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 546040
Sedež: Ljubljana, Drabosnjakova 9e
Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 2215

Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom  povezane stori-
tve; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi

polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami.

Št.42287

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01107 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa INŽENIRSKI BIRO
PROGRAM družba za inženiring in pro-
jektiranje, d.o.o., sedež: Turnše 42, Dob,
pod vložno št. 1/26234/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 588160
Ustanovitelja: Pezdirc Miran, Dob, Turn-

še 42, vstop 19. 12. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; IB-
TECHNO, d.o.o., izstop 27. 2. 1996; Hoče-
var Iztok, Ljubljana, Miklavčeva 52, vstop
19. 12. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja

Št.42290

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01309 z dne 21. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AGROMAK, podjetje za
prodajo na debelo in drobno, d.o.o., Za-
gorje ob Savi, Cesta zmage 35, sedež: Ce-
sta zmage 35, Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/13752/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža  s temile podat-
ki:

Matična št.: 5547148
Sedež: Zagorje ob Savi, Cesta 20. juli-

ja 2c.

Št.42292

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01434 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MULTIGRAF, d.o.o., druž-
ba za design in grafični marketing, trgo-
vino in zunanjo trgovino, Ljubljana, se-
dež: Kančeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/12806/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5522307
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov: 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem.

Št.42294

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01458 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TINTA, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino na drobno in debe-
lo živilske in neživilske stroke, marke-
ting, storitve, gostinstvo in turizem, …,
sedež: Nov Fužine 45, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03291/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5517869
Sedež: Ljubljana, Cesta na Brdo 17.

Št.42297

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01518  dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KBT, podjetje za proizvod-
njo in krojenje brusnih trakov, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 53, sedež: Parmova
53, Ljubljana, pod vložno št. 1/20324/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5674255
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vode Izidor, razrešen 16. 2. 1996;
direktor Kržan Milan, Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 122, imenovan 16. 2. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Št.42298

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01530 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VIBOR, podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Dra-
ga 15, sedež: Draga 15, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21792/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5727987
Firma: VIBOR, podjetje za trgovino in

proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 15.

Št.42300

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01536 z dne 23. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27913/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5940451
Firma: VETERINA JATA, družba za

veterinarstvo, d.o.o., Zalog
Skrajšana  firma:  VETERINA  JATA,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana-Polje, Hladilniška 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Družbeno podjetje JATA

MESO Zalog, p.o., Ljubljana-Polje, Hladil-
niška 37, vstop 4. 3. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Puhar Ivo, Ljubljana, Celovška cesta
108, imenovan 4. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1996: 8520
Veterinarstvo.

Št.42301

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01587 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KARANTA, Mednarodna
špedicijska in organizacijska družba,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130, sedež:
Šmartinska 130, Ljubljana, pod vložno št.
1/16469/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5590493
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 511

Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 551
Dejavnost hotelov; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 652 Drugo finančno posred-
ništvo; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe.

Št.42304

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01727 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa DIGITEL, d.o.o., teleinfor-
matske storitve, Ljubljana, Slovenska 54,
sedež: Slovenska 54, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04643/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5485983
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: FACTOR, zunanja trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 54,
vstop 19. 5. 1994, vložek 1,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; FENIKS, d.o.o.,
Novo mesto,  Prešernov trg 14, vstop 19. 5.
1994, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Čimžar Franc, Zgornja Be-
snica, Zgornja Besnica 146, vstop 19. 5.
1994, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; VANGUARD Communications
Inc., Greensboro, North Carolina, 2002 Pis-
gah Church Road,vstop 8. 8. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čimžar Franc, razrešen 8. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na

debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo, 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5274 Druga popravila, d.n.; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Št.42305

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01735 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KAGRA, gradbeništvo, in-
ženiring, promet z nepremičninami, pre-
vozi in trgovino d.o.o., Ljubljana, sedež:
Clevelandska 43, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25439/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5841887
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1771 Proizvodnja nogavic; 201 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 203
Stavbno mizarstvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 264 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 267 Obdela-
va naravnega kamna; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 361 Proizvodnja pohištva;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-

nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 516 Trgo-
vina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 553 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
641 Poštne in kurirske storitve; 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 745 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 746 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 911 Dejavnost poslovnih,
delodajalskih in strokovnih združenj; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost  frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Št.42307

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01738 z dne 10. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27871/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5940842
Firma: NOTRANJSKI RADIO d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: Logatec, Tržaška 148
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Logatec, Logatec,

Tržaška 15, vstop 11. 1. 1996, vložek
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3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kropivšek-Leskovar Valentin, Loga-
tec, Cankarjeva 9, imenovan 11. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 6420
Telekomunikacije; 9222 Radijska in televi-
zijska dejavnost.

Št. 42309

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01766 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa IR IMAGE, podjetje za tr-
govino, inžiniring in storitve, d.o.o., Kam-
nik, sedež: Podgorje 61b, Kamnik, pod
vložno št. 1/15068 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnika ter razširitev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5613841
Ustanovitelji: Virant Rado, vstop 25. 1.

1992, Virant Matjaž in Virant Igor, vstopila
8. 5. 1996, vsi Kamnik, Podgorje 61b, vlo-
žili vsak po 522.152,66 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Virant Matjaž, imenovan 8. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Št.42447

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02211 z dne 3. 7. 1996 pri subjektu
vpisa LIRA INTERSOUND, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, trgovino, storitve in zu-
nanjo trgovino, Ljubljana, sedež: Resljeva
c. 36, Ljubljana, pod vložno št. 1/11437/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, dejavnosti, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462975
Firma:  LIRA  INTERSOUND,  d.o.o.,

podjetje za agencijske storitve, trgovino
in posredništvo, Ljubljana

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Colarič Jože, razrešen 22. 4. 1996;
direktorica Colarič Brigita, Ljubljana-Polje,
Cesta XII/6,  imenovana 22. 4. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 511
Posredništvo; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;

5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln;6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 922 Radijska in televizijska
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti;9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Št.42688

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/16386 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VEGA bit, računalništvo in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Titova
23a, Ljubljana, pod vložno št. 1/15099/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
sedeža in dejavnosti ter spremembo firme
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5553334
Firma: VEGA bit, računalništvo in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: VEGA bit, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Zaloška 153
Osnovni kapital: 6,171.250 SIT
Ustanovitelj: Rotovnik Zoran, Slovenj

Gradec, Trstenjakova 10, vstop 16. 12. 1991,
vložek 2,468.500 SIT,  odgovornost: ne od-
govarja; Špegel Damijan, Slovenj Gradec,
Trstenjakova 6, vstop 16. 12. 1991, vložek
2,468.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pevec Tomaž, Velenje, Šercerjeva 20, vstop
15. 11. 1994, vložek 1,234.250 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5115 Po-

sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5244 Trgovina na drob-
no 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, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Št.42696

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02284 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa APEL SERVIS, delavski
servis, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kersniko-
va 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/20286/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5674115
Firma: APEL SERVIS, d.o.o., delavski

in študentski servis
Dejavnosti, izbrisane dne 28. 5. 1996:

6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Št.42707

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02397 z dne 10. 5. 1996 pri
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subjektu vpisa A.K.G., podjetje za eko-
nomske, tehnološke in proizvodne stori-
tve, d.o.o., Vodice, Repnje 10b, sedež:
Repnje 10b, Vodice, pod vložno št.
1/21585/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5728444
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 6720

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 8514 Druge zdravstve-
ne dejavnosti; 8532 Izvajanje socialno-
varstvenih programov in storitev.

Št.42711

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01399 z dne 9. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SATEL, elektroinstalacije
in kabelski sistemi, d.o.o., sedež: Puščce,
Velike Lašče, pod vložno št. 1/23547/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti, spremembo ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5839149
Sedež: Ljubljana, Viška c. 49d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Berdik Silvo, Ljubljana,

Viška cesta 49b, vstop 6. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dančo Anita, izstop 24. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1996: 452
Gradnja objektov in delov objektov: 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug ko-
penski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

Št. 42723

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14023 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu
vpisa EFEKTA, zasebno podjetje, d.o.o.,
podjetje za ekonomsko svetovanje, inženi-
ring in AOP, računalniško vodenje knjigo-
vodstva, posredovanje in zastopanje, se-

dež: Vodnikova ul. 314, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03320/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala, zastopnikov ter dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5308526
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Feguš Mirko, Ljubljana,

Vodnikova 314, vstop 20. 11. 1989, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kolar Iztok, Ljubljana, Vodnikova
314, vstop 20. 11. 1989, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolar Gi-
zela, Ljubljana, Vodnikova 314, vstop 20.
11. 1989, vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kolar Viktor Jakob,
Ljubljana, Štirnova 1, vstop 20. 11. 1989,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba pooblaščena za zastopanje: Feguš
Mirko, razrešen 31. 5. 1994; direktor Kolar
Iztok, imenovan 1. 6. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Št.42729

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02353 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa RAZOR, Podjetje za ureja-
nje in posredovanje premoženjskih in
drugih storitev, d.o.o., Ljubljana, Linhar-
tova 17, sedež: Linhartova 17, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16633/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5604699
Firma: RAZOR, Podjetje za urejanje

in posredovanje premoženjskih in drugih
storitev, d.o.o.

Skrajšana firma: RAZOR, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 9.

Št.42743

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 9500013 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DOM-KAFFE, d.o.o., Pod-
jetje za praženje kave, trgovino z meša-
nim blagom na drobno in debelo, go-
stinstvo in turizem, izvoz in uvoz, Domža-
le, Ljubljanska 112, sedež: Ljubljanska
112, Domžale, pod vložno št. 1/08661/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5416264
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Unger Anton, Domžale,

Železniška 2, vstop 25. 9. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovač Stane, Domžale, Ljubljanska 112,
vstop 25. 9. 1990, vložek 750.000, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Unger Anton, razrešen 1. 6. 1994 in

imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja

Št.42752

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01954 z dne 7. 5. 1996 pri
subjektu vpisa NEKOM, družba za stori-
tve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Preglov trg 6, sedež: Preglov trg 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24349/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5791928
Firma: NEKOM, družba za storitve,

proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Glonarjeva 8

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

Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1996: 1551

Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena 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 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
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jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 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 nespecialaizi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu

z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Št.42762

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02652 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa FAR TRADE, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Kresnice, se-
dež: Kresnice 145, Kresnice, pod vložno
št. 1/23840/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme in skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 5780098
Firma: FARTRADE, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Kresnice, Kresnice
145

Skrajšana  firma:  FARTRADE,  d.o.o.,
Kresnice

Osnovni kapital: 1,731.230 SIT
Ustanovitelj: Farkaš Jože, Kresnice,

Kresnice 145, vstop 28. 6. 1993, vložek
1,731.230 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Št.42772

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01041 z dne 30. 4. 1996 pri
subjektu vpisa GOSTINSKO PODJETJE
LITIJA, p.o., sedež: Cankarjeva 1, Litija,
pod vložno št. 1/00069/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Skrajšana  firma:  GOSTINSKO  POD-
JETJE LITIJA

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Muzga Silvester, razrešen 26. 2.
1996; direktor Radovanović Vladan, Litija,
Veliki vrh, imenovan 26. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Št.42790

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00326 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MITAX, Izvoz-uvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, sedež: Eins-
pielerjeva  6,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/06186/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5352541
Firma:  MITAX,  Izvoz-uvoz,  d.o.o.,

Ljubljana, Parmova 53
Sedež: Ljubljana, Parmova 53.

Št.42799

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00103 z dne 18. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ZAPIS, d.o.o.,  podjetje za
poslovne informacijske sisteme, Trbovlje,
Ulica 1. junija 36, sedež: Ulica 1. junija
36, Trbovlje, pod vložno št. 1/03052/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5303460

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hribar Vital, razrešen 27. 12. 1993;
direktor Mikoš Boris, Trbovlje, Šuštarjeva
2, imenovan 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje 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 baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Št.42805

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17146 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa SAD-LINE, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, gostinstvo, turizem,
šport, marketing, zunanja trgovina...,
Kamnik, sedež: Ul. treh talcev 28c, Kam-
nik, pod vložno št. 1/12116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5483956
Firma: SAD-LINE, družba za proiz-

vodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,
šport in marketing, d.o.o., Kamnik

Skrajšana firma: SAD-LINE, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,143.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinšek Sašo, Kamnik,

Ulica treh talcev 28c, Mekinje, vstop 22. 2.
1991, vložek 2,143.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481
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Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5522 Sto-
ritve kampov; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Št.42812

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17204 z dne 25. 4. 1996 pri
subjektu vpisa INTERBORA, svetovanje,
zastopanje, posredovanje, zunanja in no-
tranja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Kopr-
ska 94, sedež: Koprska 94, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15132/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo dejavnosti in druž-
benikov s temile podatki:

Matična št.: 5555779
Osnovni kapital: 1,549.510 SIT
Ustanovitelji: Muževič Boris, Ljubljana,

Švabičeva ulica 5, vstop 6. 12. 1991, vložek
529.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rakočevič Slobodan, Ljubljana, Topniška
ulica 45, vstop 6. 12. 1991, vložek 529.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Polak
Stjenka, Ljubljana, Ulica Pohorskega bata-
ljona 249, vstop 16. 12. 1994, vložek 8.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pichler-Ra-
danov Milanka, Ozalj, Ulica Vlatka Mačeka
16, vstop 16. 12. 1994, vložek 483.510 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Muževič Boris, razrešen 16. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-

podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s  tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na  debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom; svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Št.43060

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01257 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MARKETING, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, delniška
družba, Dobrave 4-6, Mengeš, sedež: Do-
brave 4-6, Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/03690 vpisalo v sodni register tega so-
dišča imenovanje direktorja s temile podat-
ki:

Matična št.: 5003300
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ilić Dragomir, Ljubljana, Petroviče-
va 7, razrešen 19. 12. 1994 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Št.43083

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04993 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa Zavod za revmatične in srč-
ne rekonvalescente za mladino dr. Marko
Gerbec p.o., Šentvid pri Stični, sedež: Šen-
tvid pri Stični, Šentvid pri Stični, pod
vložno št. 1/00324/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5053650
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

zastopnica Vodnik Dušanka, razrešena
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13. 11. 1995; zastopnica Bijec Marjeta,
Šentvid pri Stični 33a, Šentvid pri Stični,
imenovana 14. 11. 1995, kot v.d. direktor-
ja zastopa družbo brez omejitev.

Št.43102

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20298 z dne 12. 4. 1996
pri  subjektu  vpisa  IMP  PROMONT –
PROJEKTIVNI BIRO, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Pot k sejmišču 30, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18315/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5607680
Osnovni kapital: 1,547.998 SIT
Ustanovitelji: IMP PROMONT, projek-

tiranje, montaža, d.o.o., Ljubljana, Pot k sej-
mišču 30, vstop 22. 4. 1992, vložek
1,521.374,64 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Avsec Mitja, Ljubljana, Bizoviška 14,
vstop 24.4.1992, vložek 2.954,77 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Božič Vojko, iz-
stop 23. 12. 1994; Cimperman Vinko, iz-
stop 23. 12. 1994; Hribar Marta, Ljubljana,
Leninov trg 8, vstop 24. 4. 1992, vložek
974,77 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hrovat Jože, Ljubljana, Malgajeva 4, vstop
24. 4. 1992, vložek 1.980 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jamšek Marija, Mengeš, Par-
tizanska 18, vstop 24. 4. 1992, vložek
974,77 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ko-
mac Andrej, Ljubljana, Mlinska pot 21,
vstop 24. 4. 1992, vložek 6.945,22 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Krautberger Mat-
jaž, izstop 23. 12. 1994; Nosan Janez, Celje,
Ljubljanska 92, vstop 4. 5. 1992, vložek
974,77 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oberwalder Jože, Domžale, Ljubljanska 11,
vstop 24. 4. 1994, vložek 974,77 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Špendal Maksimi-
ljan, Mengeš, Trzin, Prešernova 33, vstop 4.
5. 1992, vložek 2.974,77 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jerman Ana, Ljubljana, Ka-
treževa 24a, vstop 24. 4. 1992, vložek
974,77 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Za-
gožen Damjan, Ljubljana, Novo polje c.
VII/4, vstop 23. 12. 1994, odgovornost: ne
odgovarja; Škraba Rado, Ljubljana, Črna
vas 283, vstop 23. 12. 1994, vložek 1.980
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čeferin Zo-
ran, Ljubljana, Podmilščakova 21b, vstop
23. 12. 1994, vložek 2.954,77 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 292
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
453 Inštalacije pri gradnjah; 511 Posredniš-
tvo; 515 Trgovina na debelo z nekmetijski-
mi polizdelki, ostanki in odpadki; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Št.43111

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19555 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa PM & A, d.o.o., Mednarod-
na trgovina, Ljubljana, sedež: Njegoševa
23, Ljubljana, pod vložno št. 1/12033/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5491312
Osnovni kapital: 10,826.000 SIT

Ustanovitelja: PN & A, Portofolio mana-
gement & analysis, d.d., Ljubljana, Njego-
ševa 23, vstop 16. 4. 1993, vložek 5,413.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; PN & A
UK LTD, London NW6 IHP, 20 Credition
Hill, vstop 25. 1. 1991, vložek 5,413.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Št.43123

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19476 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SCHILLING, gostinske in
turistične storitve, leasing storitve in fi-
nančne storitve, d.o.o., Lukovica, sedež:
Lukovica 31, Lukovica, pod vložno št.
1/23412/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5770092
Osnovni kapital: 3,203.973 SIT
Ustanoviteljica: Podgornik Zdenka, Lu-

kovica, Lukovica 31, vstop 5. 5. 1993, vlo-
žek 1,203.973 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Št.43125

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19457 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TPLAST, Proizvodnja in
prodaja izdelkov iz plastičnih mas, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Smrekarjeva 36, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev, deležev, poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5787513
Sedež: Ljubljana, Na gmajni 66
Osnovni kapital: 1,689.400 SIT
Ustanovitelja: Zalokar Peter, vstop 30.

6. 1993 in Cer Zalokar Sonja, vstop 20. 12.
1994, oba Ljubljana, Na gmajni 66, vložila
po 844.700 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2525
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debelo

z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Št.43128

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19421 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa RAŠICA UVA, Trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., Rašica pri
Velikih Laščah, sedež: Rašica pri Velikih
Laščah n.h., Velike Lašče, pod vložno št.
1/13205/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5544882
Osnovni kapital: 1,510.820 SIT
Ustanoviteljica: Bahčič Vlasta, Rimske

Toplice, Ul. XIV. divizije 10, vstop 14. 8.
1991, vložek 1,510.820 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje.

Št.43232

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02741 z dne 28. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28091/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5949459
Firma: ATELJE HRIBERNIK, Projek-

tiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje, d.o.o., Domžale

Skrajšana firma: ATELJE HRIBERNIK,
d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z  omejeno
odgovornostjo

Sedež: Domžale, Ljubljanska 90
Osnovni kapital: 1,723.000 SIT
Ustanovitelja:  Hribernik Feliks in Hri-

bernik-Javornik Andreja, oba Domžale, De-
pala vas 42, vstopila 24. 5. 1996, vložila po
861.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hri-
bernik Feliks, imenovan 24. 5. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 7031 Dejavnost agen-
cij za posrednitšvo v prometu z nepremični-
nami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
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vanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Št.43242

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02445 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa IX, podjetje za trgovino,
storitve, turizem zastopanje in posredniš-
tvo, d.o.o., Na Brezno 42, Brezovica pri
Ljubljani, sedež: Na Brezno 42, Brezovi-
ca pri Ljubljani, pod vložno št. 1/17040/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 3917328
Firma: X, podjetje za trgovino, stori-

tve, turizem, zastopanje in posredništvo,
d.o.o., Pribinova 1, Ljubljana

Skrajšana firma: X, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Pribinova 1.

Št.43243

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02373 z dne 19. 6. 1996 pri
subjektu vpisa UPIMO GROUP, Menjal-
nice, upravljanje, financiranje in kapital-
ske naložbe, d.d., Ljubljana, sedež: Kon-
gresni trg 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/24835/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 7. 5. 1996
s temile podatki:

Matična št.: 5825555.

Št.43257

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01337 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MARKETING, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, delniška
družba, Dobrave 4-6, Mengeš, sedež: Do-
brave 4-6, Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/03690/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo statuta, zmanjšanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5003300
Osnovni kapital: 230,000.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 501

Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili, 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 503 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050

Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki;  5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-

vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 553
Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 602 Drug kopenski promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
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nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Št.43283

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03228 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LESNINA TRGOVINA, tr-
govsko podjetje, d.d., sedež: Parmova 53,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25091/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5824940
Člani nadzornega sveta: Bojc Janez, Deč-

ko Robert, Kamenik Vlado, Majič Bojan in
Napast Rafael, vsi vstopili 19. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-

govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 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, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Št.43285

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02327 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa FESTIVAL, Prireditvena
poslovalnica, p.o., Ljubljana, sedež: Trg
francoske revolucije 1-2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00029/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5053277
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Rojac Katjuša, razrešena 24. 3.
1995, zastopnik Brlek Darko, Ljubljana,
Rimska 7, imenovan 24. 3. 1995, kot v.d.
direktorja zastopa zavod brez omejitev.

Št.43293

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16315 z dne 14. 6. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  ISKRA  ELEKTROZVEZE  –
TRIS, podjetje za svetovanje in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, sedež: Stegne
11, Ljubljana, pod vložno št. 1/20478/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, deležev, dejav-
nosti ter tipa zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5648416
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: ISKRA ELEKTRO-

ZVEZE, p.o., Ljubljana, Stegne 11, vstop
10. 11. 1992, vložek 1,600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-
čič Metod, Ljubljana, Hribernikova ulica 10,
razrešen 18. 5. 1994 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5170 Druga trgovina na debelo; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Št.44080

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04015 z dne 29. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28289/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5959365
Firma: VEGOHIT, proizvodnja, trgo-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Jarška cesta 83
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hude Janez Stanislav in

Hude Darinka, oba Ljubljana, Jarška cesta
83, vstopila 24. 7. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Hude
Janez Stanislav, imenovan 24. 7. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka Hu-
de Darinka, imenovana 24. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Rg-45097

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05691 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MOGOTA, d.o.o., zasebno
podjetje za trgovino na debelo in pro-
izvodnja zdravilnih zelišč, Mengeš, sedež:
Blatnica 16, Mengeš, pod vložno št.
1/03778/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5314682
Firma: MOGOTA, Proizvodnja in

trgovina, d.o.o., Vrhnika, Rkožna pot 6
Skrajšana  firma:  MOGOTA,  d.o.o.,

Vrhnika
Sedež: Vrhnika, Krožna pot 6
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1995:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo, pri-
delovanje sadja, začimb in rastlin za pro-
izvodnjo pijač; 01132 Pridelovanje drugega
sadja in začimb; 0130 Poljedelstvo, poveza-
no z živinorejo . mešano kmetijstvo; 9141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 1582 Dejavnost
slaščičarn; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,

tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7310 Raziskovanje in eskperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-45102

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08411 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ESTA, d.o.o., Podjetje za
proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovi-
no, zastopstva, storitve in inženiring, Lan-
gusova 5, Ljubljana, sedež: Langusova 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12905/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in pooblastil zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5504139
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jurjevčič Janez, Ljublja-

na Šentvid, Medno 48, vstop 18. 7. 1991,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hvala Peter, Ljubljana, Pod akacija-
mi 58, vstop 18. 7. 1991, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tekavec
Branko, izstop 15. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hvala Peter, razrešen 15. 5. 1994, in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
neomejeno do 10.000 DEM, za pravne po-
sle, ki presegajo znesek 10.000 DEM ter za
pravne posle odtujevanja nepremičnin oz.
osnovnih sredstev, pa mora imeti predhod-
no soglasje drugega družbenika.

Rg-45105

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09603 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MARKUS DAILY, trgovi-
na, storitve in prevozi, d.o.o., Kočevje,
sedež: Streliška 13, Kočevje, pod vložno
št. 1/24242/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5786339
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Beljan Andrej, Kočevje,

Streliška 13, vstop 3. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 513 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 552 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering), 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnost drugih pro-

metnih agencij; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.

Rg-45107

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09643 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa LESAR, d.o.o., proizvod-
nja in montaža lesenih elementov in po-
hištva, sedež: Marinča vas 28, Zagradec,
pod vložno št. 1/14683/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5558271
Osnovni kapital: 1,873.000 SIT
Ustanovitelja: Ižanec Jože in Ižanec Ma-

rija, oba Zagradec, Marinča vas 28, vstopila
24. 11. 1991, vložila po 936.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-45108

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09648 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MEDICOPHARM, izdelo-
vanje neživilskih proizvodov, zlasti ko-
vinskih in plastičnih izdelkov, trgovina
na debelo in drobno z neživilskimi pro-
izvodi..., d.o.o., sedež: Smolnikarjeva 5,
Kamnik, pod vložno št. 1/18844/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5680301
Osnovni kapital: 1,601.000 SIT
Ustanovitelj: Koritnik Karol, Kamnik,

Smolnikarjeva 5, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,601.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45109

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09659 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MODULUQ, d.o.o., podjet-
je za arhitekturo, inženiring in proizvod-
njo, Vodice, Polje 22, sedež: Polje 22, Vo-
dice, pod vložno št. 1/23502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5768918
Firma: MODUL uq, d.o.o., podjetje za

arhitekturo, inženiring in proizvodnjo,
Vodice, Polje 22

Skrajšana firma: MODUL uq, d.o.o.,
Vodice

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Čebašek Emilija, Vodi-

ce, Polje 22, vstop 9. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45111

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09675 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa STEN, trgovsko proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 152 Hala D, sedež: Šmartinska 152
Hala D, Ljubljana, pod vložno št.
1/10847/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5459320
Osnovni kapital: 1,500.684,20 SIT
Ustanovitelj: Mahkovec Stanislav, ml.,

Ljubljana Polje, V Sige 23, vstop 10. 1.
1991, vložek 1,500.684,20 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-45112

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09689 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa DINEX, Trgovina in go-
stinstvo, Ljubljana, d.o.o., sedež: Ob So-
točju 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/16909/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št. 5593204
Osnovni kapital: 1,668.000 SIT
Ustanovitelj: Alihodžić Emin, Ljublja-

na, Bilečanska 2, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,668.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

R-45113

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09706 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa EKOMEX, Podjetje za iz-
delavo električnih in drugih instalacij, in-
ženiring, trgovina-marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Pokljukarjeva 11a, sedež: Po-
kljukarjeva 11a, Ljubljana, pod vložno št.
1/15262/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5554730
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oreškovič Jože, Ljublja-

na, Pokljukarjeva 11a, vstop 4. 12. 1991,
vložek 1,125.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Žilič Vera, izstop 1. 5. 1994; Janči-
gaj Jasmina, Domžale, Mačkovci 63, vstop
4. 12. 1991, vložek 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Žilič Vera, razrešena 1. 5. 1994.

Rg-45114

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09720 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa UNPOS, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neživil-
skih proizvodov, marketing, storitve, go-
stinstvo, turizem, zunanjo trgovino..., se-
dež: Štebijeva 14, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05726/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, dopolnitev dejavnosti in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5339626
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hitejc Ernest, Ig, Ig 52,

vstop 27. 12. 1989, vložek 900.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lenarčič Mili-
voj, Grosuplje, Adamičeva cesta 1 c, vstop
27. 10. 1992, vložek 600.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lenarčič Milivoj, imenovan 23. 5.
1994, poleg direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
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Dejavnost družbe je odslej: Proizvodnja
gradbenih elementov; Proizvodnja kovin-
skih izdelkov; Proizvodnja finalnih izdel-
kov iz lesa; Proizvodnja finalnih tekstilnih
izdelkov; Proizvodnja in predelava plastič-
nih mas; Proizvodnja lesne, kovinske in pla-
stične embalaže; Papirna proizvodnja in iz-
delki iz papirja; Recikliranje sekundarnih
surovin; Trgovina lastnih proizvodov; Tr-
govina na drobno in debelo živilskih pro-
izvodov; Trgovina na drobno in debelo ne-
živilskih proizvodov; Trgovina in posredo-
vanje v prometu z nepremičninami; Trgovi-
na z avtomobili, deli in priborom na drobno
in debelo; Komisijske prodajalne in posred-
ništvo; Menjalnice; Stojnična trgovina; Pro-
daja in posredovanje idej, lon posli, infor-
matika; Posli know-how; Leasing vozil, ra-
čunalniške opreme, športne opreme in de-
lovne sile; Rent a car; Zastavljalnica;
Sejemska prodaja; Turistične agencije in bi-
roji, turistične storitve in organiziranje ter
posredovanje potovanj, izletov, ekskurzij in
drugih turističnih aranžmajev, posredova-
nje namestitev turistov v objekte pri privat-
nikih in drugo posredovanje na področju
turizma; Gostinske usluge prehrane, samo-
postrežne restavracije in restavracije s po-
strežbo, restavracije prehrane, kavarne, bi-
feji, catering - nočni in zabavni lokali s
programom, campi, gostinske usluge preno-
čevanja in prenočišča, moteli, gostilne, pla-
ninski domovi in ostale gostinske usluge;
Marketing, storitve raziskave tržišča, krei-
ranje ekonomske propagande in reklame,
realizacije propagandnih planov in druge
storitve v zvezi s temi posli, priprava in
prezentiranje plakatov in reklamnih pano-
jev; Komercialne storitve pri realizaciji pro-
meta blga in opravljanje komisionarskih po-
slov na tem področju; Agencijski posli pro-
pagande s strani marketinga; Organiziranje
in aranžiranje sejmov, razstav, salonov in
drugih oblik prikazovanja lastne proizvod-
nje; Gradbeni inženiring; Priprava in izde-
lava projektov s področja gradbeništva; iz-
delava in projektiranje tehnične dokumen-
tacije s področja gradbeništva; Opravljanje
storitev in pridobivanje načrtov ter nudenje
konsultacij s področja gradbeništva; Broker
storitve; Prevoz blaga v cestnem prometu;
Špediterske storitve; Storitve s področja
gradbene mehanizacije; Čiščenje poslovnih
in stanovanjskih prostorov; Storitve s po-
dročja izobraževalne dejavnosti; Kemično
čiščenje blaga, pranje, čiščenje in barvanje
perila in oblačil (090202); moške in ženske
frizerske, kozmetične in podobne storitve
(090201);

na zunanjetrgovinskem področju so de-
javnosti družbe: Izvoz in uvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; Izvoz lastnih pro-
izvodov; Uvoz surovin in repromateriala za
lastno proizvodnjo; Posredovanje v zuna-
njetrgovinskem prometu; Storitve razisko-
vanja in uporabe informacij v gospodarstvu;
Mednarodni sejmi s področja lastne pro-
izvodnje in turizma; Mednarodni turizem;
Zastopanje tujih partnerjev in konsignacija
v okviru svoje dejavnosti.

Rg-45115

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09747 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa SAN, trgovina, marketing

in gostinstvo, d.o.o., Kočevje, Roška 46,
sedež: Roška 46, Kočevje, pod vložno št.
1/05636/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5781701
Osnovni kapital: 2,108.460 SIT
Ustanovitelja: Korošec Silvo, vstop 18.

12. 1989 in Korošec Jana, vstop 1. 12. 1993,
oba Kočevje, Roška cesta 46, vložila po
1,054.230 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-45116

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11774 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MAVIT, gradbeni inženi-
ring in storitve d.o.o., Ljubljana, Metoda
Mikuža 15, sedež: Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23731/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5792479
Firma: MAVIT, Gradbeni inženiring

in storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital; 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Marinkovič Vitomir,

vstop 5. 6. 1993 in Marinkovič Zoran, vstop
25. 5. 1994, oba Ljubljana, Metoda Mikuža
16, vložila po 752.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-45117

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12175 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa A.A. INTERNATIONAL
SERVIS COMPANY, d.o.o., Consulting
in inženiring, Ljubljana, sedež Celovška
264, Ljubljana, pod vložno št. 1/13317/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5522471
Firma: AA INSERCO, Consulting in

inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AA INSERCO, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Celovška 25
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelja: Kristančič Boris, Ljublja-

na, Mala čolnarska 4d, vstop 30.12.1994,
vložek 982.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kristančič Azra, Ljubljana, Čufarje-
va 4, vstop 30. 12. 1994, vložek 539.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; A.A. Busi-
ness Center d.o.o., Ljubljana, izstop 30. 12.
1994; ARTE BELTRAME, s.n.c. Udine, iz-
stop 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,

tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecialaiziranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-45121

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15020 z dne 16. 7. 1996
pri  subjektu  vpisa  METALKA  STANO-
VANJSKE STORITVE, Podjetje za sta-
novanjske storitve in promet z nepremič-
ninami, d.o.o., Ljubljana, sedež: Čufarje-
va 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/21229/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5701104
Osnovni kapital: 6,733.218,50 sIT
Ustanovitelji: METALKA STORITVE,

podjetje za opravljanje storitev, d.o.o., Ljub-
ljana, Dalmatinova 2, vstop 11. 1. 1993;
vložek 1,364.274,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Logar Danilo, Ljubljana, Cleve-
landska 23, vstop 11. 1. 1993, vložek
1,820.393 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bulat Peter, Ljubljana, Prule 23, vstop
11. 1. 1993, vložek 455.315 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Glinšek Ferdinand,
Ljubljana, Clevelandska 49, vstop 11. 1.
1993, vložek 179.565 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hostnik Marija, Ljubljana, Pu-
hova ul. 3, vstop 6. 10. 1993, vložek 332.599
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kopač
Martin, Ljubljana, Štefanova 4, vstop 28. 3.
1994, vložek 66.032 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kuclar Zorc Frančiška, Notranje
Gorice, Podpeška 181, vstop 11. 1. 1993,
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vložek 137.257 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Leban Zdravko, Ljubljana, Neuber-
gerjeva 2, vstop 11. 1. 1993, vložek
1,401.868 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brezovar Vojka, Grosuplje, Prešernova 7,
vstop 11. 1. 1993, vložek 455.315 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Opara Ana, Treb-
nje, Dolenja nemška vas 37, vstop 11. 1.
1993, vložek 94.910 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Petrov Milan, Ljubljana, Pod-
vozna pot 4b, vstop 11. 1. 1993, vložek
91.018 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pi-
pa Stanko, Ljubljana, Petrovičeva 23, vstop
11. 1. 1992, vložek 205.559 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Štih Marta, Ljubljana,
Cesta 24. junija 28, vstop 11. 1. 1993, vlo-
žek 93.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vidic Marta, Borovnica, Cesta pod goro 22,
vstop 11. 1. 1993, vložek 35.913 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bratun Lili, izstop 6.
10. 1993; Krizmanič Vinko, izstop 15. 9.
1994; Rakun Brigita, izstop 7. 10. 1993.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45123

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15781 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GRADIS, Tovarna strojev

in naprav Ljubljana, d.o.o., sedež: Leta-
liška 33, Ljubljana, pod vložno št.
1/12515/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5489644
Osnovni kapital: 1,501.742 SIT
Ustanovitelj: GIP GRADIS LJUB-

LJANA, d.o.o., sedaj GRADIS TEO, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 134a, vstop 25. 4.
1991, vložek 1,501.742 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije: 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in

gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem.

Rg-45137

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19599 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PRP, Podjetje za trgovino
in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Športna ulica 17, sedež: Športna ulica 17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23365/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5862531
Firma: PRP, Podjetje za trgovino in

poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Dal-
matinova 1

Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 1
Osnovni kapital. 1,734.986 SIT
Ustanoviteljica: Markovič-Predan Alek-

sandra, Ljubljana, Športna ulica 17, vstop
20. 5. 1993, vložek 1,734.986 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 221
Založništvo; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 514 Trgovina na de-
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belo 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 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; 517 Druga tr-
govina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 De-
javnost papirnic; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 553 Gostinske stori-
tve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah, 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 7230
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških

in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 921 Filmska in videodejavnost; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 924
Dejavnost tiskovnih agencij; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij.

Rg-45142

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19669 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu vpisa POSLOVNI IZID, knjigo-
vodske storitve, d.o.o., Dolsko, Vinje 85,
Dol pri Ljubljani, sedež: Vinje 85, Dol-
sko, Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/21124/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5725763
Osnovni kapital: 4,200.618 SIT
Ustanovitelj: Markun Janez, Dol pri

Ljubljani, Vinje 85, Dolsko, vstop 12. 1.
1993, vložek 4,200.618 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah, 722 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnost, po-
vezana s podatkovnimi bazami; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 78440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-45144

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19682 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa JARH, Gostinstvo, trgovi-
na, proizvodnja, promet, d.o.o., Ljublja-
na, Bratov Komel 43, sedež: Bratov Ko-
mel 43, Ljubljana Šentvid, pod vložno št.
1/10402/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala, ti-
pa zastopnika in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5459826
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jarh Janez, Ljubljana Šen-

tvid, Bratov Komel 43, vstop 26. 11. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jarh Janez, razrešen 30. 12. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 245
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev, parfumov in toalet-
nih sredstev; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-45146

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00480 z dne 27. 3. 1996 pri
subjektu vpisa LB Factoris, družba za
opravljanje poslov faktoringa, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Trg republike 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5842115
Osnovni kapital: 140,000.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: Dru-

ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-45147

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00541 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa INTERCONT, Neomejene
storitve na področju prometa, d.o.o.,
Ljubljana, V Toplice 8, sedež: V Toplice
8, Ljubljana, pod vložno št. 1/05847/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5350379
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Bogovič Branko, Ljublja-

na, Anžurjeva 8c, vstop 20. 2. 1990, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gerič Bogovič Stanina, Ljubljana, V Topli-
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ce 8, vstop 27. 12. 1993, vložek 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6312 Skladiščenje.

Rg-45148

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00569 z dne 17. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa METALKA STANOVANJSKE
STORITVE, Podjetje za stanovanjske sto-
ritve in promet z nepremičninami, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Čufarjeva 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21229/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5701104
Sedež: Ljubljana, Kersnikova 3.

Rg-45154

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02156 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MEDIPREM, Medicinska
oprema, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Trat-
nikova 22, sedež: Tratnikova 22, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23094/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5787629
Firma: ERBE elektromedicina, Medi-

cinska oprema, d.o.o., Ljubljana-Šentvid,
Tratnikova 22

Skrajšana firma: ERBE elektromedici-
na, d.o.o., Ljubljana-Šentvid

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;

5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov.

Rg-45157

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03909 z dne 25. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOUSLUGA, servis, tr-
govina, gostinstvo, prodaja rabljenih mo-
tornih vozil, d.o.o., sedež: Dolenjska 361,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02173/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5285321
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1996: 9220

Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-45158

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03933 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa LIP JELKA, lesno indu-
strijsko podjetje, d.o.o., Draga, sedež:
Podpreska 9, Draga, pod vložno št.
1/15130/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5692385
Osnovni kapital: 5,008.000 SIT
Ustanovitelj: Ukmar Darko, Ljubljana,

Mali trg 5, vstop 23. 12. 1994, vložek
5,008.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45159

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04036 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DENOR, podjetje za sveto-
vanje, trgovanje in posredništvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trdinova 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5540372
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Sladič Franc, razrešen 30. 6. 1995;
zastopnik Mrak Alojša, Ljubljana, Rusja-
nov trg 9, imenovan 1. 7. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-45160

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04049 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa FACTA, d.o.o., podjetje za

ekonomsko-organizacijske storitve in za-
stopanje, C. Ceneta Štuparja 28a, Ljub-
ljana, sedež: C. Ceneta Štuparja 28a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04160/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539102
Ustanoviteljica: Terglav Breda, Ljublja-

na, Cesta Ceneta Štuparja 28a, vstop 19. 12.
1989, vložek 1,504.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Terglav Jurij, izstop 9. 5.
1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Terglav Jurij, razrešen 9. 5. 1995; za-
stopnica Terglav Breda, razrešena 9. 5. 1995
kot namestnica direktorja in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Knuplež Bojan, Lenart, Kraig-
herjeva 1, imenovan 9. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 511
Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki; ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnini
nepremičninami;  7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-45161

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04094 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MICRO PRO- CES, pod-
jetje za računalništvo, d.o.o, Hranilniška
7a, Ljubljana, pod vložno št. 1/04254/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5326699
Ustanovitelja: Repovž Adi, izstop 13. 7.

1995; Engelman Boris, Ljubljana, Trnovski
pristan 6, vstop 22. 7. 1992, vložek 753.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pajnič An-
drej, Ljubljana, Puhova 15, vstop 28. 11.
1989, vložek 753.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-45163

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04217 z dne 11. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa GRECO International, d.o.o., sve-
tovanje na področju rizikov in zavarova-
nja, Ljubljana, d.o.o., sedež: Wolfova 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19480/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in zastopnikov s temile podatki:
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Matična št.: 5633176
Sedež: Ljubljana, Vurnikova ul. 2
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Oswald Johann, razrešen 29. 6. 1995;
prokurist Leskovar Jože, razrešen 29. 6.
1995; direktor Škofič Peter, Ljubljana, Zu-
pančičeva ul. 12, imenovan 29. 6. 1995,
zastopa družbo v vseh primerih skupaj s
prokuristom; prokurist Neubrand Friedrich,
Dunaj, Avstrija, Kahlenbergerstrasse 102,
imenovan 29. 6. 1995.

Rg-45165

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04735 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
MEDVODE, z omejeno odgovornostjo,
Medvode, Cesta ob Sori 11, sedež: Cesta
ob Sori 11, Medvode, pod vložno št.
1/00287/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5129826
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čibej Borut, razrešen 30. 9. 1996;
zastopnik Marc Jože, Ljubljana, Tabor 14,
imenovan 1. 10. 1995, zastopa kot upravi-
telj zadruge neomejeno razen, da je za ve-
ljavno sklenitev pogodb o nabavi in prodaji
osnovnih sredstev in sredstev skupne pora-
be, o najemu investicijskih kreditov ter o
poslovno tehničnem sodelovanju potreben
predhodni sklep upravnega odbora zadruge.

Rg-45169

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05438 z dne 10. 5. 1996
pri subjektu vpisa MERCATOR-TRGO-
PROMET, trgovinsko podjetje, Kočevje,
Ljubljanska 18, d.d., sedež: Ljubljanska
18, Kočevje, pod vložno št. 1/02780/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5002559
Firma: MERCATOR-TRGOPROMET,

d.d., Kočevje
Skrajšana firma: MERCATOR-TRGO-

PROMET, d.d., Kočevje
Osnovni kapital: 255,030.000 SIT
Ustanovitelji: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., Ljubljana, Dunajska
107, vstop 13. 12. 1989, vložek 255,030.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; MER-
CATOR-ROŽNIK, d.d., izstop 13. 6. 1995;
MERCATOR-TRGOPROMET, Kočevje,
d.d., izstop 13. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glad Ivan, Banja Loka, Banja Loka
16, razrešen 13. 6. 1995 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki mora pridobiti soglasje
nadzornega sveta za naslednje posle: prido-
bitev, odtujitev in obremenitev nepremič-
nin; ustanavljanje in ukinjanje družb in po-
družnic doma in v tujini; investicije, proda-
ja ali nakup osnovnih sredstev, ki v poslov-
nem letu presegajo zneske določene v
vsakokratnem veljavnem gospodarskem na-
črtu koncerna; nakup ali prodaja patentov,
blagovnih znamk, najetje in dajanje kredi-
tov ter poroštev, če ti posli niso bili predvi-
deni v letnem planu družbe ali niso v zvezi
z dejavnostjo družbe; nakup in prodaja del-
nic ali deležev v dolgoročno lastništvo;
vzpostavitev in ukinjanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Jež Jure, Žagar
Drago in Štimec Boris, vsi izstopili 13. 6.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za

tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-45170

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05558 z dne 30. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MAJ & SONS, svetovalno
podjetje, Ljubljana, d.o.o., sedež: Livada
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7, Ljubljana, pod vložno št. 1/13204/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5521378
Ustanovitelj: Šprah Majda, izstop 23. 11.

1995; Šprah Vladimir, izstop 23. 11. 1995;
ŠMV, svetovalno podjetje d.o.o., Podleh-
nik, Dežno pri Podlehniku 2a, vstop 23. 11.
1995, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-45171

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05615 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SANDOZ CONSULTING
AG, BASEL, Predstavništvo v Sloveniji,
Dunajska 107, Ljubljana, pod vložno št.
1/25476/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo imena predstavništva s te-
mile podatki:

Matična št.: 5847800
Firma: CLARIANT CONSULTING AG,

BASEL, Predstavništvo v Sloveniji.

Rg-45174

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00047 z dne 9. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PANOX, družba za storitve, razve-
drilo in trgovino, d.o.o., Ajdovščina 1,
Ljubljana, sedež: Ajdovščina 1, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25575/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5859778
Osnovni kapital: 59,361.437,50 SIT
Ustanovitelj: ELECTRO UNION INC.,

Panama 5, Panama, 10. Elvira Mendez Street,
vstop 29. 6. 1994, vložek 59,361.437,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45177

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00085 z dne 11. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TRDIĆ, Storitve, trgovina,
k.d., Ljubljana, sedež: Pločanska 7, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5841402
Sedež: Ljubljana, Pot k igrišču 6
Ustanovitelji: Trdić Martina, Ljubljana,

Pločanska 7, vstop 24. 2. 1994, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Trdić Barbka, Ljubljana, Plo-
čanska 7, vstop 24. 2. 1994, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Imeraj
Ajet, Ljubjana, Pot v Hrastovec 7, vstop 1.
1. 1996, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45178

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00120 z dne 11. 4. 1996 pri
subjektu vpisa KIMI COMMERCE, pro-
izvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Planja-
va 1, Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/03855/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5311802
Firma: KIMI, d.o.o., proizvodno trgov-

sko podjetje
Skrajšana firma: KIMI, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996:

2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-

dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-45180

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00156 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SALCO, Pohištvo, Izvoz
Uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Koprska
94, Ljubljana, pod vložno št. 1/25202/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5833515
Osnovni kapital: 9,922.500 SIT
Ustanovitelji: ABISCO GES. M.B.H.,

Wiesen, Avstrija, Sauerbrunner Strasse 6a,
vstop 10. 1. 1994, vložek 992.250 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Vrbič Zoran, Bre-
zovica, Na Grivi 39, Dragomer, vstop 10. 1.
1994, vložek 8,334.900 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kodela Nevenka, Ljubljana,
Abramova 4, vstop 10. 1. 1994, vložek
595.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolarič Josip, izstop 10. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 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 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 361 Proizvod-
nja pohištva; 511 Posredništvo; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje.

Rg-45183

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00406 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOUSLU- GA, servis,
trgovina, gostinstvo, prodaja rabljenih
motornih vozil, d.o.o., Dolenjska 361,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02173/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5285321
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 4522

Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 42 – 17. VII. 1997 Stran 3147

okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Rg-45185

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00660 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES, Gradbe-
ni material in stavbno pohištvo, družba
za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22, sedež: Du-
najska cesta 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/13565/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo imena ustanovitelja, os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5526671
Osnovni kapital: 144,765.901,80 SIT
Ustanovitelji: SLOVENIJALES, Medna-

rodno podjetje d.d., Ljubljana, Dunajska 22,
vstop 22. 10. 1991, vložek 144.765.901,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;

5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
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nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92711 Prirejanje klasičnih iger na sre-
čo; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45187

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00831 z dne 23. 7. 1996 pri
subjetu vpisa FINALES, Predelava in pro-
daja lesa, d.o.o., Trbovlje, sedež: Nasipi
52, Trbovlje, pod vložno št. 1/13698/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5538408
Ustanovitelj: RUDNIK TRBOVLJE-

HRASTNIK, d.o.o., Trbovlje, Trg revoluci-
je 12, vstop 6. 2. 1996, vložek 19,642.482
SIT, odgovornost: ne odgovarja; RUDNIKI
RJAVEGA PREMOGA SLOVENIJE, p.o.,
izstop 6. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah.

Rg-45192

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01704 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  AGROTEHNIKA-TRGOVI-
NA, d.o.o, Ljubljana, Tržaška c. 132, se-
dež: Tržaška c. 132, Ljubljana, pod vložno
št. 1/06105/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5198364
Firma: AGROTEHNIKA-TRGOVINA,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 656,017.000 SIT
Ustanovitelji: Agrotehnika-Trgovina

p.o., izstop 18. 3. 1996; Sklad RS za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 27, vstop 18. 3. 1996,
vložek 524.813.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Dunajska 22, vstop 18. 3. 1996,
vložek 65,602.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, vstop 18. 3. 1996, vložek
65,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-
ralni direktor Rogelj Peter, razrešen 18. 4.
1996; direktor Gosar Zvone, Ljubljana, Če-
snikova ul. 24, imenovan 18. 4. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1996: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 157 Pro-
izvodnja krmil za prehrano živali; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 241 Proizvodnja osnovnih kemikalij;
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 245 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih
sredstev; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov;
2461 Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 247 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2470 Proizvodnja umetnih
vlaken; 341 Proizvodnja motornih vozil;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 342 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic, polprikolic; 343 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 354 Proizvodnja motornih ko-
les, koles in vozil za invalide; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
355 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 511 Po-
sredništvo; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7483 Pakiranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi sklepa Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 01197/95-BR z dne 4. 12. 1995.

Rg-45193

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01712 z dne 6. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27845 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5942381
Firma: AVTO ADUT, družba za trgo-

vino, uvoz in izvoz, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO ADUT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radomlje, Tovarniška 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jerman Andrej, Preserje pri

Radomljah, Tovarniška ulica 6, vstop 4. 4.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerman Andrej, imenovan 4. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 92623 Druge športne dejavnosti.
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Rg-45194

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01714 z dne 28. 5. 1996
pri subjektu vpisa M.M. CONSULTING,
družba za poslovno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška 116, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21215/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5711827
Firma:  EUROIN  FOND  MANAGE-

MENT, družba za finančni inženiring in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: EUROIN FOND MA-
NAGEMENT, d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelji: Mulej Marko, Vrhnika,
Voljčeva c. 8, vstop 15. 3. 1993, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kremser Iztok, Ljubljana, Prvomajska ulica
15, vstop 28. 2. 1996, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lipičar Rado,
Ljubljana, Ulica Gubčeve brigade 52, vstop
28. 2. 1996, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1996: 511
Posredništvo, 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 90422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.

Rg-45198

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01963 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa Kmečka družba za uprav-
ljanje investicijskih skladov d.d., Ljub-
ljana, sedež: Miklošičeva 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25274/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pooblastila upravi za
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5834457
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v točki

4.6. Statuta Kmečke družbe za upravljanje
investicijskih skladov, d.d. z dne 30. 6. 1995,
da se osnovni kapital poveča za 50 %
(100,000.000) v prvih petih letih po vpisu v
sodni register.

Rg-45199

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01986 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MIKRO ADA, Podjetje za
proizvodnjo računalniške opreme, izo-

braževanje, namizno založništvo in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Parmova 41,
sedež: Parmova 41, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12639/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5503850
Skrajšana firma: MIKRO ADA, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 2,667.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 12. 4. 1996, vložek 529.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 12. 4. 1996, vložek 265.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 12.
4. 1996, vložek 265.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jovan Anica, Ljubljana, Sne-
bersko nabrežje 76, vstop 12. 4. 1996, vlo-
žek 582.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Brezigar-Pucelj Jordana, Solkan, Soška
14, vstop 12. 4. 1996, vložek 582.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Trontelj-Dolin-
šek Lea, Grosuplje, Peč 6, vstop 12. 4. 1996,
vložek 424.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bric Sonja, Ljubljana, Mokrška 15,
vstop 26. 12. 1990, vložek 20.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jovan Anica, razrešena 1. 3. 1996
kot v.d.direktorice in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev,
razen v naslednjih primerih, ko potrebuje
predhodno soglasje skupščine: pridobitev,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin; in-
vestiranje, najemanje posojil ali leasinga,
dajanje posojil; leasinga ali poroštev, skle-
panje zakupnih pogodb v višini, ki presega
osnovni kapital družbe; izplačevanje pre-
dujmov na račun udeležbe pri dobičku; po-
deljevanje prokure ali neomejenih poobla-
stil.

Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 00642/01217-1996/TT z dne 23. 4.
1996.

Rg-45202

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02204 z dne 10. 5. 1996
pri subjektu vpisa Chrysler–Jeep import,
uvoz-izvoz, d.d., Ljubljana, R Slovenija,
Celovška 150, sedež: Celovška 150, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5728487

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina 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 opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 6521 Finančni zakup
(leasing).

Rg-45203

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02325 z dne 28. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27948/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

 Matična št.: 5945453
Firma: KORITNIK IN OSTALI, druž-

ba za svetovanje na področju medicine,
d.n.o.

Skrajšana firma: KORITNIK IN OSTA-
LI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Podmilščakova 9a
Ustanovitelja: Koritnik Branko in Grgič

Koritnik Živa, oba Ljubljana, Podmilščako-
va 9a, vstopila 3. 5. 1996, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Koritnik Branko, imenovan 3. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Grgič Koritnik Živa, imenovana 3. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1996: 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 8042 Dru-
go izobraževanje; 8514 Druge zdravstvene
dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-45206

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02456 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VEKTOR, podjetje za med-
narodno špedicijo in transportni inženi-
ring, d.d., Jesenkova 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01784/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo pooblastil za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5157455
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gen.

dir. Pavček Zdenko, Ljubljana, Pokljukarje-
va 53, razrešen 29. 6. 1995 in ponovno ime-
novan za generalnega direktorja. Družbo vo-
di začasna uprava v dobro družbe samostoj-
no in na lastno odgovornost. Član uprave
zastopa in predstavlja družbo samostojno
nasproti tretjim.

Rg-45208

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02581 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BOVI d.o.o., podjetje za
zastopanje tujih firm, ekonomske, orga-
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nizacijske storitve, storitve intelektualne
lastnine, prometne storitve, turistično po-
sredovanje, Trg prekomorskih brigad 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10002/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5526965
Firma: BOVI, podjetje za zastopanje

tujih firm, ekonomske, organizacijske sto-
ritve, storitve intelektualne lastnine, pro-
metne storitve, turistično posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Štihova 9a

Sedež: Ljubljana, Štihova 9a
Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1996: 2956

Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah.

Rg-45209

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02582 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ROSSANA, export-import,
izobraževanje, trgovina in proizvodnja
tekstila, d.o.o., Tržaška 30, Logatec, pod
vložno št. 1/24362 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5817501
Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 0113

Vinogradništvo in sadjarstvo; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1596
Proizvodnja piva; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
piskov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 517 Druga trgovina na
debelo; 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 izdel-

ki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 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 igrača-
mi, otroško opremo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muze-
jev in druge kulturne dejavnosti; 9252 De-
javnost muzejev, varstvo kulturne dedišči-
ne; 926 Športna dejavnost; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 950 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-45210

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02594 z dne 21. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28061/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5950279
Firma: LESNINA LES, Trgovsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LESNINA LES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni log

90
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LESNINA TRGOVINA

d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, vstop 24. 5.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Napast Rafael, Ljubljana, Vižmarska
pot 6, imenovan 24. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1996: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-

bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodajai strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
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izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5150 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov, 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-45211

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02633 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ABBASI trgovinska, d.o.o.,
Zadružna 9, Komenda, pod vložno št.
1/27253/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in prokurista s te-
mile podatki:

Matična št.: 5928443
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Arah Janko, Slovenj Gradec, Kopa-
liška 20, imenovan 27. 5. 1996; prokurist
Ećimović Timi, razrešen 27. 5. 1996.

Rg-45212

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02660 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AUTOCOMMERCE, zuna-
nja in notranja trgovina, servis in pro-
izvodnja, d.d., Ljubljana, Allendejeva 5,
sedež: Allendejeva 5, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00752/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5002753
Osnovni kapital: 2,886.877.000 SIT
Ustanovitelji: ATAC - poslovne tehnič-

ne storitve, r.o., izstop 9. 1. 1996; delavci
Autocommercea kot delničarji po seznamu,
izstopili 9. 1. 1996; Kapitalski sklad pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 9. 1.
1996, vložek 273,993.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 9. 1. 1996,
vložek 273,993.000 SIT, odgovornost ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kot-
nikova ulica 28, vstop 9. 1. 1996, vložek
1,397.761.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; delničarji Autocommerce d.d., vsto-
pili 9. 1. 1996, vložili po 941.130.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-
ralni direktor Rigelnik Herman, Mežica, Par-
tizanska cesta 19, razrešen 31. 1. 1996 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev kot začasni generalni direktor.

Rg-45213

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02761 z dne 9. 7. 1996 pod
št. vložka 1/02828/03 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5026024058
Firma: ABANKA d.d., Ljubljana, Po-

družnica Celje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Celje, Miklošičeva 1
Ustanovitelj: ABANKA d.d., Ljubljana,

Slovenska c. 58, vstop 21. 5. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Jurko Nada, Velenje, Paka 54, ime-
novana 21. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev kot v.d. direktorice podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 65121
Dejavnost bank.

Rg-45214

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02783 z dne 18. 6. 1996 pod
št. vložka 1/23502/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5768918001
Firma: MODUL uq, d.o.o., podjetje za

arhitekturo, inženiring in proizvodnjo,
Vodice, Polje 22, Podružnica Medno

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana Šentvid, Medno 65
Ustanovitelj: MODUL uq d.o.o., podjet-

je za arhitekturo, inženiring in proizvodnjo,
Vodice, Polje 22, vstop 30. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čebašek Emilija, Vodice, Polje 22,
imenovana 30. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost v zunanjetrgovinskem prome-
tu: Razvoj, izdelovanje in prodaja gradbe-
nih polizdelkov in izdelkov; Promet z ne-
premičninami; Zastopanje domačih in tujih
pravnih in fizičnih oseb; Izvajanje in odda-
janje investicijskih del v izvedbo domačim
in tujim osebam; Izdelava predhodnih razi-
skovanj, izdelava idejnih projektov, študij
in analiz; Izdelava investicijskih programov;
Izdelava projektnih nalog; Projektiranje niz-
kih in visokih gradenj; Projektiranje elektro
in strojnih instalacij; Izdelava požarno-var-
nostnih elaboratov in projektov; Nadzor nad
izvajanjem del in realizacije investicijskih
programov, Inženiring; Organizacija in iz-
vajanje konsignacijskih, posredniških, za-
stopniških in kooperacijskih poslov v pro-
metu blaga in storitev; Trženje z neživilski-

mi proizvodi na debelo in drobno v zuna-
njem in notranjem prometu: Prevoz za last-
ne potrebe.

Rg-45216

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02891 z dne 19. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ELCO, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Vipotnikova 7, Ljubljana, sedež:
Vipotnikova 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/16231/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo poštne številke s temile
podatki:

Matična št.: 5589592
Sedež: Ljubljana-Šmartno, Vipotnikova 7.

Rg-45219

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02959 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KOZLEVČAR & Co No.2.
– AVTO ŠOLA, trgovina & storitve,
d.n.o., V Rojco 28, Notranje Gorice, pod
vložno št. 1/20389/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme s temile
podatki:

Matična št. 5648157
Firma: No.2 – AVTO ŠOLA KOZLEV-

ČAR & CO., trgovina in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: No.2-AVTO ŠOLA

KOZLEVČAR & CO. d.n.o.

Rg-45220

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02998 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EKO, podjetje za promet,
proizvodnjo, razvoj, raziskave in sveto-
vanje ekološko ugodnih kemičnih izdel-
kov, d.o.o., Ljubljana, Stanežiče 26, se-
dež: Stanežiče 26, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23031/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5787394
Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1996: 243

Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 245 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih
sredstev; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 284 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 515 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 731 Raziskovanje in eskperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
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dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje.

Rg-45221

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03176 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MATENI S.C., d.o.o., pod-
jetje za mednarodni transport, špedicijo,
rent a car, uvoz-izvoz in trgovino, Brejče-
va 19, Domžale, pod vložno št. 1/10669/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5493285
Ustanoviteljica: Jarc Ciril, izstop 21. 6.

1996; Jarc Stana, Domžale, Brejčeva 19,
vstop 5. 12. 1990, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 634 Dejav-
nost drugih prometnih agencij; 6340 Dejav-
nost drugih prometnih agencij; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 926 Športna de-
javnost; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-45223

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03230 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MIB, finančne in računo-
vodske storitve, d.o.o., Trg Of 14, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5495865
Osnovni kapital: 18,818.000 SIT
Ustanovitelja: Jeločnik Irena, vstop 15. 4.

1991 in Jeločnik Blaž, vstop 20. 6. 1994, oba
Mengeš, Slomškova 13, vložila po 9,409.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-45228

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03511 z dne 29. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28220/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št. MAKRA INTERNATIO-
NAL, družba za zastopanje, d.o.o.

Skrajšana firma: MAKRA INTERNA-
TIONAL, d.o.o.

Pravnvoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trzin, Mengeš, Špruhova 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kranjc Magda, Logatec,

Kalce 7, vstop 5. 7. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kranjc Magda, imenovana 5. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-45231

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04528 z dne 3. 9. 1996 pri
subjektu vpisa WRIGLEY, trgovska druž-
ba za prehrambene in slaščičarske pro-
izvode d.o.o., Ljubljana, sedež: Špruha 34,
Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/13470/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5525012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jacobus Van Duinen (prej Jack Van
Duinen), Bad Aibiling, Rosenheimer Str.
41e, imenovan 31. 10. 1994, lahko sklepa
pogodbe le s soglasjem upravnega odbora
družbe v naslednjih primerih; če vrednost
takojšnje ali potencialne obveznosti družbe
iz pogodbe presega 25.000 USD; če je pred-
met pogodbe prenos lastništva na nepremič-
ninah ali zakup nepremičnine; če je pred-
met pogodbe prenos pooblastila za zastopa-
nje ali prokuro, ki ni izrecno omenjena na
določen namen; če je predmet pogodbe
odškodninsko jamstvo, če znesek presega
25.000 USD; če je predmet pogodbe prenos
ali odpust terjatve, katere vrednost presega
25.000 USD; če je predmet pogodbe poroš-
tvo za posojilo zunanjemu partnerju.

Rg-45232

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04593 z dne 13. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28336/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5971519
Firma: DAEWOO Motors, trgovina in

zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DAEWOO Motors,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Šišenska c. 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: DAEWOO Handels Gmb-

H, Frankfurt/Main, Nemčija, Hahnstrasse
31-35, vstop 22. 8. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ulčar Jožef, Ljubljana, Dunajska c. 101,
imenovan 22. 8. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Cho Il-Hyung, Bad

Homburg, Nemčija, Kolping-strasse 10,
vstop 22. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo;50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov.

Rg-45234

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04614 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa METALKA INTER, Pod-
jetje za trgovino, storitve in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Plemljeva 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22665/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5742153
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lavrič Dušan, razrešen 15. 8. 1996;
direktor Hafner Janez, Medvode, Kebetova
7, imenovan 15. 8. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-45235

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04733 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa CESTNIK, podjetje za sve-
tovanje s področja zdravstvene nege,
d.o.o., Ljubljana, Mirje 2, sedež: Mirje 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07041/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385032
Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1996: 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 65145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgo-
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vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-45237

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00130 z dne 17. 5. 1996 pri
subjektu vpisa F.A. BOBO, foto agencija -
podjetje za fotografske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Streliška 12a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19229/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5840821
Sedež: Ljubljana, Pražakova 11
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-45238

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17852 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu vpisa JADERA, d.o.o., ekonom-
ski in informacijski inženiring, Ulica Ma-
tije Tomca 4, Domžale, pod vložno št.
1/17159/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje v
d.n.o., spremembo in uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5637724
Firma: JADERA Zager & Zager, eko-

nomski in informacijski inženiring d.n.o.
Skrajšana firma: JADERA Zager & Za-

ger d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Zager Jasmina in Zager

Miran, oba Domžale, Ul. M. Tomca 4, v
d.n.o., vstopila 28. 12. 1994, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-

sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45242

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18391 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PREDO, textil, mašine, ser-
vis, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Leskoškova 11, sedež: Leskoškova
11, Ljubljana, pod vložno št. 1/15969/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
ustanoviteljev, firme, sedeža, deležev in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5574056
Firma: PREDO, tekstil, stroji, servis,

proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, Zgornje Gameljne 20f

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

Sedež: Ljubljana, Zgornje Gameljne
20f

Osnovni kapital: 1,544.000 SIT
Ustanovitelji: Jamšek Mihael, izstop 20.

10. 1994, Predojević Perica, Reutlingen,
vstop 2. 8. 1991, vložek 1,294.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Robas Drago,
Medvode, Sp. Pirniče 21, vstop 12. 8. 1992,
vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Woerner Walter, Pfullingen, vstop 12.
8. 1992, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996:
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-

mi, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5163 Trgovina na debelo s stro-
ji za tekstilno industrijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-45243

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06104 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VALAM, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Rožna
dolina c. XVII/6, sedež: Rožna dolina, C.
XVII/6, Ljubljana, pod vložno št.
1/16627/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5593875
Firma: VALAM, d.o.o., trgovina in sto-

ritve
Sedež: Ljubljana, Zvonarska 1
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5170
Druga trgovina na debelo.

Rg-45244

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05730 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TRIION, notranja in zuna-
nja trgovina, organiziranje, marketing,
inženiring in proizvodnja, Ljubljana,
d.o.o., Gregorčičeva 21, sedež: Gregorči-
čeva 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/16679/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti, spremembo os-
novnega kapitala ter deležev in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5590701
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Schwarzbartl Tomc Doris,

Ljubljana, Knezova 7, vstop 19. 3. 1992,
vložek 281.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Koder Miloš, Ljubljana, Trdinova 5,
vstop 19. 3. 1992, vložek 811.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Miklič Katarina,
Ljubljana, Trubarjeva 8, vstop 19. 3. 1992,
vložek 408.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0125 Reja drugih živali;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih
storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške sto-
ritve; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
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Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dode-
lava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sred-
stev; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 3350
Proizvodnja ur; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5135 Trgovi-

na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, 52473 De-
javnost papirnic; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9303 Druge

storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-45245

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05727 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ŽIV–AL, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o.,Ig, sedež: Iška 16c,
Ig, pod vložno št. 1/16765/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spremembo
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5590892
Firma: ŽIV–AL. MIKLIČ, podjetje za

storitve in trgovino, k.d., Ig
Skrajšana  firma:  ŽIV–AL  MIKLIČ,

k.d., Ig
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 253.000 SIT
Ustanovitelji: Miklič Katarina, Ljublja-

na, Trubarjeva 8, vstop 30. 3. 1992, vložek
233.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Miklič Špela in Miklič
Jaka, oba Ljubljana, Trubarjeva 8, vstopila
20. 11. 1995, vložila po 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 0125
Reja drugih živali; 0142 Storitve za živinore-
jo brez veterinarskih storitev; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 1772 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6023 Drug kopenski potniški promet;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45250

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05551 z dne 17. 6. 1996
pri subjektu vpisa AGROINSPEKT d.o.o.,
Podjetje za opravljanje kontrole kakovo-
sti in količine blaga, Ljubljana, Krekov
trg 7, sedež: Krekov trg 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09656/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5435536
Ustanovitelja: Rožman Matjaž, Ljublja-

na, Poljanski nasip 32, vstop 27. 11. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Glavina Marino, Izola, Levstikova 2,
vstop 21. 11. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rožman Matjaž, razrešen 21. 11. 1995
in ponovno imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo do vrednosti 4,350.000 SIT;
prokurist Glavina Marino, imenovan 21. 11.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-

skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preiz-

kušanje in analiziranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9112 Dejav-
nost strokovnih združenj; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.

Rg-45251

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18387 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GSI, Podjetje za opravlja-
nje poslovnih in drugih storitev, trgovi-
no, gostinstvo in turizem, d.o.o., Borštni-
kov trg 1, Ljubljana, sedež: Borštnikov
trg 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/08949/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5573661
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Babič Karin, Ljubljana, Trg

francoske revolucije 6, vstop 27. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-45252

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03009 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PRAZNIK, VIDEOTEKA,
d.o.o., Šentvid pri Stični 158, sedež: Šen-
tvid pri Stični 158, Šentvid pri Stični, pod
vložno št. 1/08775/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5422396
Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55202 Dejavnost okrepčeval-
nic; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 9212 Distribucija filmov in vidi-
eofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9261 Obratovanje športnih objektov;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg-45253

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02048 z dne 19. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AAA, turistično podjetje,
d.o.o., Prešernova 7, Ljubljana, pod vlož-

no št. 1/05557/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti, spre-
membo ustanoviteljev, deležev in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5350875
Ustanovitelj: Šušteršič Gregor, Ljublja-

na, Pod Kostanji 49, vstop 12. 2. 1990, vlo-
žek 1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Almack-Marovt Dušanka, izstop 7. 4.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Almack-Marovt Dušanka, razrešena
7. 4. 1995 kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1996: 511
Posredništvo; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 611
Pomorski promet; 612 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 622 Izredni zračni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnost drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 926 Športna dejav-
nost; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-45255

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02354 z dne 19. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28058/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5945534
Firma: MRAK STUDIO IN OSTALI,

Storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MRAK STUDIO IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Runkova 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Anastazija, Ljub-

ljana, Runkova ulica 10, vstop 30. 4. 1996,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Mrak Branko, Radov-
ljica, Gorenjska cesta 33a, vstop 30. 4. 1996,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Bizjak Anastazija, imenovana 30. 4.
1996, zastopa družbo kot namestnica direk-
torja; direktor Mrak Branko, imenovan 30.
4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1996:
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.
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Rg-45256

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02275 z dne 14. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28012/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5946921
Firma: PED & PED, podjetje za raču-

novodstvo, trgovino, transport in stori-
tve, d.o.o., Gladež 21, Podlipovica, Izlake

Skrajšana firma: PED & PED, d.o.o.,
Izlake

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Izlake, Gladež 21, Podlipovica
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanovitelji: Repovš Petra, in Repovš

Edi, vložila po 522.667 SIT ter Repovš Da-
nica, vložek 522.666 SIT, vsi Izlake, Gla-
dež 221, Podlipovica, vstopili 29. 4. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Repovš Petra, imenovana 29. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Repovš Danica, imenovana 29. 4. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 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;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-45257

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06159 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MAKE IT, d.o.o., trgovina,
transport in storitve, Šmartinska 152,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 152, Hala
V/3, Ljubljana, pod vložno št. 1/26605/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5908540
Ustanovitelji: Schollmayer Jurij, Ljub-

ljana, Celovška 147, vstop 28. 12. 1995,
vložek 327.750 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šolmajer Janko, Ljubljana, Pod To-
poli 75, vstop 28. 12. 1995, vložek 276.750
SIT, odgovornost: ne odgovarja; BOFEX,
d.o.o., podjetje za trgovino v domačem in
zunanjetrgovinskem poslovanju, inženiring,
proizvodnja..., Ljubljana, Šmartinska 152,
Hala V/3, vstop 31. 5. 1995, vložek 595.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45258

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02197 z dne 20. 6. 1996 pod

št. vložka 1/25208/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5833710
Firma:  NATURAL  JUST,  Trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  NATURAL  JUST,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Resljeva 24
Osnovni kapital: 50,304.834,60 SIT
Ustanovitelj: NATURAL LUXEM-

BOURG S.A., Charlotte, Luxemburg, 51
Boulevard Grand-Duchesse, vstop 20. 6.
1996, vložek 50,304.834,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Židov Bojan, Ljubljana, Viška cesta
49b, imenovan 20. 6. 1996, kot direktor za-
stopa družbo v vseh poslih, pri katerih vred-
nost posla ne presega 5.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, veljavnem na dan sklenitve po-
sla. Za sklepanje poslov, ki presegajo zgor-
njo omejitev potrebuje direktor pooblastilo
skupščine.

Rg-45259

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17754 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PRELES, mizarstvo, trgo-
vina, inženiring, d.o.o., Preserje, Kam-
niška 20, Radomlje, sedež: Kamniška 20,
Preserje, Radomlje, pod vložno št.
1/23939/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5804639
Osnovni kapital: 1,592.000 SIT
Ustanovitelji: Šarec Janez; Šarec Irena,

Šarec Iztok in Šarec Aleš, vsi Radomlje,
Kamniška 20, Preserje, vstopili 23. 4. 1993,
vložili po 398.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-45264

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 9600452 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa PANKON-TAKT, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Litija, sedež: Prisojna 4b, Litija,
pod vložno št. 1/19897/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, družbenika, firme, dejavnosti, zastopni-
kov in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5747279
Firma:  PANKONTAKT,  podjetje  za

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Prečna pot 23, Zagorje

Skrajšana  firma:  PANTKON-TAKT,
d.o.o., Zagorje

Sedež: Zagorje, Prečna pot 23
Ustanovitelj: Baus Ivan, izstop 1.1.1996;

Jerman Franc, Zagorje, Prečna pot 23, vstop
1. 1. 1996, vložek 1,635.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerman Franc, imenovan 19. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Baus
Ivan, razrešen 19. 1. 1996; zastopnik Frim
Milan, razrešen 19. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 0113
Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb
in rastlin za proizvodnjo pijač; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-45265

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17211 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ALFLEX, proizvodnja, tr-
govina, storitve, d.o.o., Setnik 3a, Polhov
Gradec, sedež: Setnik 3a, Polhov Gradec,
pod vložno št. 1/19621/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo firme, uskladitev
dejavnosti ter spremembo zastopnika in
ustanoviteljev s temile podatki.

Matična št.: 5663083
Firma: ALFLEX, proizvodnja, trgovi-

na, storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Alič Janko, izstop 22. 6.

1993; Alič Ivanka, Polhov Gradec, Setnik
3a, vstop 22. 6. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Alič Janko, razrešen 22. 6. 1993.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1996: 0102
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tek-
stilij; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 201 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in protektira-
nje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
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stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 273
Druga primarna predelava železa, jekla, pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 285 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; splošna mehanič-
na dela; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 451 Pripravljal-
na dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 452 Gradnja objek-
tov in delov objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, obutve, usnjenih iz-
delkov, 5117 Posrednišvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-

ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cialziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov, 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 602
Drug kopenski promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje.

Rg-45266

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17118 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TRADE–LAP, trgovina, in-
ženiring, uvoz-izvoz, d.o.o., Trzin, Peske
13, sedež: Peske 13, Trzin, pod vložno št.
1/09877/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5548098
Osnovni kapital: 1,802.000 SIT
Ustanovitelj: Lap Brane, Trzin, Peske 13,

vstop 6. 9. 1990, vložek 1,802.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 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 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
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govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-45269

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02315 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GAMBRO - Dializni centri
in zdravstvene storitve, d.o.o., Dunajska
5, Ljubljana, pod vložno št. 1/27622/00
vpisalo v sodni register spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5936039
Dejavnost, vpisna dne 18. 6. 1996: 8512

Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-45270

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01285 z dne 27. 3. 1996 pri
subjektu vpisa FEBUS, trgovina, inženi-
ring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Bežigrad 27, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09943/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5444934
Ustanovitelj: Rumpret Igor, izstop 9. 3.

1995; Rumpret Uroš, Ljubljana, Bežigrad
27, vstop 9. 3. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rum-
pret Igor, razrešen 9. 3. 1995 kot pomočnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-

vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-45279

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00193 z dne 21. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MA-JA GRAFIKA 22, gra-
fika, trgovina, gostinstvo, d.o.o., Logatec,
sedež: Režiška 22e, Logatec, pod vložno
št. 1/11585/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki.

Matična št.: 5474809
Ustanovitelja: Zupančič Ivanka, vstop 3.

1. 1991 in Zupančič Tomaž Janez, vstop 11.
1. 1995, oba Logatec, Režiška 22e, vložila
po 752.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zupančič Tomaž Janez, imenovan
11. 1. 1995, zastopa družbo brez omejitev
kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 50101 trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina

na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-45284

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19893 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa LASTNINA, podjetje za
svetovanje, organiziranje in trgovino,
d.o.o., Kamnik, sedež: Steletova 8, Kam-
nik, pod vložno št. 1/11717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5480248
Firma: LASTNINA, podjetje za sveto-

vanje, organizacijo in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,552.373 SIT
Ustanovitelj: Verbole Matjaž, Kamnik,

Podgorje 30f, vstop 9. 1. 1991, vložek
1,552.373 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45286

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00124 z dne 18. 3. 1996
pri subjektu vpisa ABSTRACTA, Notra-
nja oprema bivalnih in poslovnih prosto-
rov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Koprska 94,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12867/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5507243
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kopač Brane, Ljubljana-

Šentvid, Ul. Bratov Komel 15, vstop 1. 7.
1991, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lazarevič Milan, Ljubljana, Ce-
sta dveh cesarjev 363, vstop 1. 7. 1991,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hozjan Irena, Vrhnika, Na klancu 6,
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vstop 1. 7. 1991, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 3812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 361 Proizvodnja pohištva; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6521 Finančni
zakup (leasing); 703 Poslovanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-45287

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13661 z dne 27. 3. 1996 pri
subjektu vpisa INOPROJEKT, podjetje za
inovacije in projektiranje, d.o.o.,Ljublja-
na, sedež: Ul. bratov Babnik 19, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12722/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
sedeža, firme, osnovnega kapitala in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5504872
Firma: INOPROJEKT, podjetje za ino-

vacije in projektiranje, d.o.o., Ljubljana,
Staničeva 41

Sedež: Ljubljana, Staničeva 41
Osnovni kapital 2,172.189 SIT
Ustanovitelji: Burkeljca Peter, Ljublja-

na, V Murglah 25, vstop 24. 5. 1991, vložek
298.291 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Malovrh Stanislav, Šmarje-Sap, Murnova
12, vstop 24. 5. 1991, vložek 337.537 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Snoj Igor, Ljub-
ljana, Ilovški štradon 30, vstop 27. 5. 1991,
vložek 392.042 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Radulac Miroslav, Ljubljana, Ul. Bra-
tov Učakar 136, vstop 27. 5. 1991, vložek
338.365 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tarman Peter, Ljubljana, Poljanska 22c,
vstop 24. 5. 1991, vložek 2.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Grilc Marjan, Ljub-
ljana, Krivec 48, vstop 27. 5. 1991, vložek
294.049 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Reichman Marjan, Ljubljana, Ulica Bratov
Babnik 19, vstop 24. 5. 1991, vložek
509.905 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Burkeljca Peter, imenovan 20. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja.

Rg-45292

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20292 z dne 21. 3. 1996 pri
subjektu vpisa HIDROSTISK, Podjetje za
trgovino na debelo in drobno, uvoz, iz-
voz, d.o.o., Ljubljana, Pod Hruško 2, se-
dež: Pod Hruško 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07135/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo ustanoviteljev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620783
Osnovni kapital: 2,167.480 SIT

Ustanovitelj: Dolinar Alojzij Andrej,
Ljubljana, Pod hruško 2, vstop 15. 5. 1990,
vložek 2,167.480 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dolinar Barbara, izstop 31. 12.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Dolinar Barbara, razrešena 31. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1996: 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 212 Proizvodnja izdelkov iz
papirja in kartona; 221 Založništvo; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 287 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 50501 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5112 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s

tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
602 Drug kopenski promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nost drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nični preizkusi in analize; 744 Ekonomska
propaganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska
in videodejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 926 Športna dejavnost; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev.

Rg-45293

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11159 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa BS TEHNIK, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Domžale, Slamnikar-
ska ulica 1, Domžale, pod vložno št.
1/14519/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5695635
Firma: BS TEHNIK, d.o.o., Proizvod-

nja in trgovina, Slamnikarska ulica 1,
Domžale

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Strehar Brane, Lukovica,

Lukovica 35, vstop 11. 12. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stoschitzky Franci, Lukovica, Šentvid št.
46, vstop 1. 7. 1993, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-45304

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18403 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TEHNIŠKI BIRO ZAJEC,
d.o.o. za projektiranje, zastopanje, Ko-
čevje, sedež: Pri Unionu 5, Kočevje, pod
vložno št. 1/15817/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti, uskladitev z
zakonom gospodarskih družbah in spre-
membo skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5580668
Skrajšana firma: TEHNIŠKI BI-RO

ZAJEC d.o.o., Kočevje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zajec Vinko, Kočevje, Pri

Unionu 5, vstop 8. 2. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1996: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-45307

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00129 z dne 18. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ASPIRO SOFTWARE,
Programska oprema in računalniški in-
ženiring, d.o.o., Linhartova 62a, Ljublja-
na, sedež: Linhartova 62a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16436/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo družbenikov in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5833906
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Skok Boštjan, Ljubljana,

Pot na Rakovo Jelšo 64, vstop 9. 1. 1995,
vložek 1,206.400 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gramc Roman, Ljubljana, Ob stu-
dencu 44, vstop 23. 12. 1993, vložek
301.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja:
Jakop Majda, izstop 9. 1. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gramc Roman, razrešen 30. 12. 1994;
direktor Skok Boštjan, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-45308

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13205 z dne 22. 3. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVEZ, storitve pisar-
niškega poslovanja in trgovina, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Stegne 19, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16580/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5576610
Osnovni kapital: 1,591.000 SIT
Ustanovitelji: Kurt Jozef Hendrik Maria,

Geraedts, Nizozemska, Boterbloemstraat 41,
Vught, vstop 19. 3. 1992, vložek 318.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Curk Kre-
gar Dušana, Ljubljana, Ellerjeva 49, vstop
23. 12. 1993, vložek 636.400 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Stanič Ester, Ljubljana,
Sketova 13, vstop 23. 12. 1993, vložek
636.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45310

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17768 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa VIA MEDIA, Trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ob
Ljubljanici 36a, sedež: Ob Ljubljanici
36a, Ljubljana, pod vložno št. 1/16773/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5670497
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Držan Robert in Držan Še-

šek Barbara, oba Ljubljana, Povšetova 59,
vstopila 23. 3. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1996: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 192 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 203
Stavbno mizarstvo; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 221 Založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
262 Proizvodnja neognjevzdržne keramike,
razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 266 Proizvodnja iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 281 Pro-
izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 747 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraže-
vanje odraslih in drugo izobraževanje; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejavno-
sti.

Rg-45311

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19917 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu vpisa BRADING, Podjetje za pro-
met z nepremičninami, izvedenstvo, ceni-
tve in projektiranje, d.o.o. Stahovica, se-
dež: Zagorica 4, Stahovica, pod vložno št.
1/19223/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5753961
Osnovni kapital: 2,329.990,80 SIT
Ustanovitelja: Turnšek Janez in Kovač

Turnšek Angelca, oba Stahovica, Zagorica
4, vstopila 20. 3. 1992, vložila po
1,164.995,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-45313

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17200 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa CAR–AGRO, družba za tr-
govanje in zastopstva, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Vojkova 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18755/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la ter uskladitev in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5633117
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: CARTRONIK d.o.o., Ljub-

ljana, Vojkova 2, vstop 20. 2. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
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na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-

no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov,
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering) 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-45318

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17205 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ADRIA COMMERCE,
Podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Aljaževa 37, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17433/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5606080
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Banovič Samo, Ljubljana,

Tolstojeva ulica 10, vstop 22. 3. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-

vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-45321

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17301 z dne 20. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ABAX, podjetje za zasto-
panje in posredovanje, d.o.o., Chengduj-
ska 22, Ljubljana, sedež: Chengdujska 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15597/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo fir-
me, skrajšane firme in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5568781
Firma: ABAX, podjetje za zastopanje

in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ABAX d.o.o.
Osnovni kapital: 1,504.100 SIT
Ustanovitelj: Kidrič Bojan, Ljubljana,

Chengdujska 22, vstop 7. 2. 1992, vložek
1,504.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-45326

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/0078 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MULTI CHOICE, podjetje
za poslovodske storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Miklošičeva 16, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25430/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5842077
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Podbevšek Bojan, razrešen 5. 2. 1996;
direktor Šlebinger Danijel, Ljubljana Ćrnu-
če, Polanškova ulica 13, imenovan 5. 2.
1996, lahko za družbo podpisuje: posle do
vrednosti 5.000 USD v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan sklenitve posla; posle, ki presegajo



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3162 Št. 42 – 17. VII. 1997

vrednost 5.000 USD v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve posla, pa le skupaj s prokuri-
sti.

Rg-45327

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19843 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ECO-FIL, Filtri in tesnila,
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 37, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5503795
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Arko Franc, izstop 29. 11.

1993; Lovšin Ivan, izstop 29. 11. 1993; Ču-
den Lovro, Logatec, Stara cesta 16, vstop
29. 12. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; OMEGA AIR
INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, Cesta v Go-
rice 37, vstop 1. 6. 1993, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45328

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01349 z dne 22. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MONDENA KREATIVNE
KOMUNIKACIJE, agencija za oblikova-
nje in posredovanje tržnih komunikacij,
studio za grafično oblikovanje in založba,
d.o.o., Taborska 15, Grosuplje, sedež; Ta-
borska 15, Grosuplje, pod vložno št.
1/24623/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravni sklep Srg 4978/95 in popra-
vo priimka ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5815690
Ustanovitelj: Frbežar Ivan, Grosuplje,

Levstikova 7, vstop 3. 10. 1995. vložek
1,156.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Frbežar Ivan, imenovan 3. 10. 1995.

Rg-45332

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00839 z dne 27. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27654/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5935512
Firma: PROTEUS 1, turizem, svetova-

nje in organiziranje potovanj, d.o.o.
Skrajšana firma: PROTEUS 1, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Komenskega ul. 24
Osnovni kapital: 7,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jager Leopold, Ljubljana,

Streliška ul. 3, vstop 16. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kodermac Peter, Nova Gorica, Kidričeva
ul. 29c, vstop 16. 2. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Radonič
Ina, Ljubljana, Nade Ovčakove ulica 44,
vstop 16. 2. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kovačič Lidija,
Ljubljana, Na jami 6, vstop 16. 2. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Smrke Franci, Gabrovka, Moravče
pri Gabrovki 64, vstop 16. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Jager Leopold, imenovan 16. 2. 1996,

pri sklepanju pravnih poslov nad 1,000.000
SIT potrebuje soglasje skupščine; zastopni-
ca Kovačič Lidija, imenovana 16. 2. 1996,
zastopa družbo kot pomočnica direktorja.
Pri sklepanju pravnih poslov nad 1,000.000
SIT potrebuje soglasje skupščine; zastopni-
ca Radonič Ina, imenovana 16. 2. 1996, pri
sklepanju pravnih poslov nad 1,000.000 SIT
potrebuje soglasje skupščine; zastopnik Ko-
dermac Peter, imenovan 16. 2. 1996, pri
sklepanju pravnih poslov nad 1,000.000 SIT
potrebuje soglasje skupščine; zastopnik
Smrke Franci, imenovan 16. 2. 1996, pri
sklepanju pravnih poslov nad 1,000.000 SIT
potrebuje soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1996: 511
Posredništvo; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 926 Športna dejavnost; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45333

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00817 z dne 26. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27646 /00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5930570
Firma: WE&MI, družba za proizvod-

njo oblačil in trgovino, d.o.o., Izlake, Val-
vazorjeva 11

Skrajšana firma: WE&MI, d.o.o., Izla-
ke

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Izlake, Valvazorjeva 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Veber Miloš, Izlake, Val-

vazorjeva 11, vstop 19. 1. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 176
Proizvodnja pletenih in kvačkanih mate-
rialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 201

Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 202 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
203 Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo 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 od-
padki; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5274 Druga popravila, d.n.; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-45334

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01288 z dne 27. 3. 1996 pri
subjektu vpisa SNEŽNIK SINPO, Pro-
izvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Ko-
čevska Reka 1a, Kočevska Reka, pod vlož-
no št. 1/25898/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5869498
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastop-

nik Gabrič Stanislav, razrešen 6. 1. 1996 kot
v.d. direktorja; zastopnik Muhvič Antun, Sta-
ra Cerkev, Breg 15, imenovan 7. 1. 1996, kot
v.d. direktorja zastopa z omejitvijo: za
sklepanje poslov nad 20.000 DEM v tolarski
protivrednosti mora imeti soglasje skupščine;
prokurist Baškovič Jože, Novo mesto,
Lebanova 19, imenovan 3. 3. 1995.
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Rg-45343

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01621 z dne 13. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28006/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5940613
Firma: TRGOVSKO POSLOVNI CEN-

TER BARJE, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BARJE, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Mestni trg 8
Osnovni kapital: 138,200.000 SIT
Ustanovitelji: LJUBLJANSKE MLE-

KARNE d.o.o., Ljubljana, Tolstojeva 63,
vstop 7. 2. 1996, vložek 63.200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; ELECTA
INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, Mestni trg
8, vstop 7. 2. 1996, vložek 35,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Janković Zo-
ran, Ljubljana, Vinterca 55, vstop 7. 2. 1996,
vložek 40,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Janković Zoran, imenovan 7. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-45344

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02673 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa F&M COMPANY d.o.o.,
Trgovina, posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev, Ljubljana, se-
dež: Dolenjska 244, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20436/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in sremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5648548
Osnovni kapital: 1,709.000 SIT
Ustanovitelj: Marzeku Fatmir, Ljubljana,

Slovenska 38, vstop 12. 12. 1992, vložek
2,709.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45345

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02410 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa I.K.D., Gradbeno podjetje,
d.o.o., Brnica 4,Hrastnik, sedež: Brnica 4,
Hrastnik, pod vložno št. 1/19050/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5630711
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kljajič Ivan, Hrastnik, Brnica 4, ime-
novan 1. 5. 1996.

Rg-45346

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02393 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KUPLET, d.o.o., Ljublja-
na, proizvodnja pletenin in trgovina s tek-
stilnim blagom, Čemažarjeva 6, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04658/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5335183
Firma: 05–TRADE, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: 05–TRADE d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 172

Tkanje tekstilij; 1721 Tkanje preje bombaž-
nega tipa; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih izdelkov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov.

Rg-45347

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06106 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ZELENI VAL ŠTRUKLEC
k.d., Urejanje in vzdrževanje objektov,
Domžale, sedež: Masljeva 6, Domžale, pod
vložno št. 1/07624/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5391318
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 2212

Izdajanje časopisov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-

pomočkov in igrač; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52462 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno 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 proda-
jaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-45348

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02340 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa FILIP–MURANO, Go-
stinstvo, proizvodnja, servis, d.o.o., Ljub-
ljana, Skopska 2, sedež: Skopska 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5729599
Firma: FILIP–MURANO, Gostinstvo,

proizvodnja, servis, d.o.o.
Skrajšana firma: FILIP–MURANO d.o.o.
Sedež: Brezovica pri Ljubljani, Malo-

vaška ulica 34.

Rg-45352

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01620 z dne 17. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28035/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti, zastopnikov, poslovnega dele-
ža, družbenika in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5540577
Firma: LERA, gojenje in prodaja rib in

drugih morskih izdelkov, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LERA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina c. VI/36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pušnik Ivan, Ljubljana,

Igriška 8, vstop 26. 4. 1996, vložek 645.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kohne To-
maž, Hrastnik, Pot na Kal 14, vstop 26. 4.
1996, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Nahtigal Franc, Domžale, Pot na
Bistrico 23, vstop 26. 4. 1996, vložek 15.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ivančič Ro-
bert, Prade, Pobeška cesta 47, vstop 26. 4.
1996, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šmid Stanko, Ljubljana, Goriška
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ulica 71, vstop 26. 4. 1996, vložek 135.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Turk Sta-
nislav Jaromir, Ljubljana, Kantetova 12,
vstop 26. 4. 1996, vložek 142.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Flajs Miloš Ivan,
Ljubljana, Malči Beličeve 135, vstop 26. 4.
1996, vložek 247.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jordan Ferdo, Koper, Veluščko-
va 11, vstop 26. 4. 1996, vložek 90.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; HOLDING
DELAMARIS p.o. Izola, izstop 10. 3. 1995.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kohne Tomaž, imenovan 22. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Pu-
šnik Ivan, imenovan 22. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Sirnik Mitja,
razrešen 22. 5. 1996; prokurist Flaj Miloš
Ivan, imenovan 26. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0125 Reja drugih živali; 050 Ribiš-
tvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 0501 Ri-
bištvo, 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
111 Pridobivanje nafte in zemeljskega pli-
na; 1110 Pridobivanje nafte in zemeljskega
plina; 112 Storitve v zvezi s pridobivanjem
nafe in zemeljskega plina, brez iskanja na-
hajališč; 1120 Storitve v zvezi s pridobiva-
njem nafte in zemeljskega plina, brez iska-
nja nahajališč; 1411 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 142 Pridobivanje pe-
ska in gline; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Prido-
bivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 153 Predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1586
Predelava čaja in kave; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1596 Proizvodnja piva; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 221 Založništvo, 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov, 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2215 Drugo založ-
ništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2320 Proizvodnja naftnih
derivatov; 251 Proizvodnja izdelkov iz gu-
me; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2522 Proizvod-
nja sanitarne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov, 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 351 Grad-
nja in popravilo ladij, čolnov; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-

pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;

5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi 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, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
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52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6110 Pomorski promet; 6220 Izredni zračni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 642 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 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; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-

pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in
videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 De-
javnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-45353

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05950 z dne 17. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TEKSTIL BETI, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., Polhov
Gradec, sedež: Polhov Gradec 68, Polhov
Gradec, pod vložno št. 1/20513/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5699681
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo 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; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-

vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-45356

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03008 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ALMAKO, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Slovenska 27, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5716284
Sedež: Ljubljana, Gregorčičeva 23
Ustanovitelj: Cvetkovski Ivan, Skopje,

Ul. Dame Gruev 5/6-7, Makedonija, izstop
26. 3. 1996; Nikoloski Dimitar, Skopje, Ul.
Nikola Trimpare 18/11, Makedonija, izstop
26. 3. 1996; Trpkov Jane, Skopje, Ul. V.
Gorgov 26/1-12, Makedonija, izstop 26. 3.
1996; Cvar Divna, Kranj, Janeza Puharja 1,
izstop 26. 3. 1996; Čado Žanko, Ljubljana,
Cesta I/14, Spodnji Rudnik, izstop 26. 3.
1996; Stojanovski Dame, Ljubljana, Ziher-
lova 8, izstop 26. 3. 1996; Taštanoski Naum,
Ljubljana, Pod hrasti 56, izstop 26. 3. 1996;
Kozina Marko, Kozina, Istrska ul. 23, vstop
16. 12. 1994, vložek 173,859.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Radalj Zoran,
Ljubljana, Ižanska cesta 68, izstop 26. 3.
1996.

Rg-45961

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18608 z dne 13. 8. 1996 pri
subjektu vpisa M & Z, podjetje za poslov-
ne storitve, d.o.o., Domžale, Rojska 23,
sedež: Rojska 23, Domžale, pod vložno št.
1/24287/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5803292
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zevnik Majda, Domža-

le, Rojska 23, vstop 8. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
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vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7483
Tajniška dela in prevajanje: 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9500 Zaseb-
na gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-45963

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03144 z dne 14. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28252/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5952352
Firma: TOP ŠPORT BUDAU, uvoz in

veleprodaja športne opreme, k.d., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: TOP ŠPORT BUDAU,
k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Anžurjeva 12b
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Budau Majda, Ljubljana,

Anžurjeva 12b, vstop 17. 6. 1996, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Bu-
dau Tulij, Ljubljana, Anžurjeva 12b, vstop
17. 6. 1996, vložek: 1.000 SIT odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Budau Majda, imenovana 17. 6.
1996, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1996: 364
Proizvodnja športnih izdelkov; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 634 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-45964

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02693 z dne 14. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28253/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5947812
Firma: TURK & CO, podjetje za grad-

beništvo, k.d., Trbovlje
Skrajšana firma: TURK & CO k.d., Tr-

bovlje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Trbovlje, Keršičeva cesta 23a
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelji: Turk Dejan in Turk Mi-

hael, oba Trbovlje, Trg revolucije 10a, vsto-
pila 22. 5. 1996, vložila po 2.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Medvešek Dijana,
Trbovlje, Vreskovo 18a, vstop 22. 5. 1996,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Turk Dejan, imenovan 22. 5. 1996,
potrebuje soglasje Mihaela Turka in Dijane
Medvešek za odtujitev in obremenitev pre-
moženja družbe.

Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, 602
Drug kopenski promet; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-45969

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02361 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa LJUBLJANSKA BANKA -
BANKA ZASAVJE, d.d., Trg revolucije
25c, Trbovlje, pod vložno št. 1/01500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta z dne 13. 5. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5026091

Rg-45970

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03963 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BANKA NORICUM d.d.,
Ljubljana, sedež: Trdinova 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravo imena zastop-
nika in sklep o zavrženju za vpis prenehanja
pooblastila za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5286514
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Florjančič Anton, imenovan 31. 1.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-45971

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00693 z dne 31. 7. 1996
pri  subjektu  vpisa  ZDRUŽENJE  BANK
SLOVENIJE, Gospodarsko interesno
združenje, Ljubljana, sedež: Šubičeva 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25563/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, članov GIZ in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5003920

Ustanovitelj: PROBANKA d.d., Mari-
bor, Maribor, Razlagova 22, vstop 30. 6.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj.

Rg-45977

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01837 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa NARTNIK proizvodno in
trgovsko podjetje z lesom, gradbenim ma-
terialom in potrebščinami za kmetijstvo,
d.o.o., Polhov Gradec, sedež: Polhov Gra-
dec 12, Polhov Gradec, pod vložno št.
1/15328/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična številka: 5574102
Firma: NARTNIK d.o.o., trgovina, za-

stopstvo, posredovanje, Brilejeva ulica 9,
Ljubljana

Skrajšana firma: NARTNIK d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Brilejeva 9
Ustanovitelj: Nartnik Matjaž, Ljubljana,

Brilejeva 9, vstop 30. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Nartnik Anton, izstop 5. 4. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Nartnik Matjaž, razrešen 5. 4. 1996
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Nartnik Anton,
razrešen 5. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-45981

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05038 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ROAL, podjetje za avto-
mobilske storitve in marketing, d.o.o., Ko-
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lodvorska 6, Ljubljana, sedež: Kolodvor-
ska 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/05114/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki.

Matična št.: 5329876
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Zalar Aleš, izstop 30. 1.

1995; Predarski Roman, Ljubljana, Majaro-
nova ul. 16, vstop 23. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zalar Alenka, izstop 25. 9. 1995; Kopčič
Martin, Ljubljana, Jakšičeva 2, vstop 26. 9.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zalar Aleš, razrešen 30. 1. 1995; di-
rektor Kopčič Martin, imenovan 25. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 8. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 511 Posredništvo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-45983

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03787 z dne 22. 8. 1996 pri
subjektu vpisa M.TAJ ČZ MP, podjetje za
organizacijo in realizacijo marketinških
aktivnosti Ljubljana, d.o.o., sedež: Ko-
menskega 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/02563/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5296641
Firma: M’TAJ, časopisno, založniško,

marketinško podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: M’TAJ Č Z M P d.o.o.,

Ljubljana

Rg-45987

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03091 z dne 14. 8. 1996 pri
subjektu vpisa UNIKODA, Podjetje za
marketing, svetovanje, posredovanje, za-
stopstvo in trgovino d.o.o., Prečna 4,
Litija, sedež: Prečna 4, Litija, pod vložno
št. 1/06125/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
firme in sedeža, uskladitev dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo zastopnika in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5942624
Firma: KUHAR IMPORTERS, trgovi-

na in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  KUHAR  IMPOR-

TERS, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Šmartno, Ul. Željka

Tonija 45a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kuhar Jelerčič Angela,

Ljubljana Šmartno, Ul. Željka Tonija 45a,
vstop 17. 5. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kotar Alojz, iz-
stop 17. 5. 1996; Iskra Alojz, izstop 17. 5.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kotar Alojz, razrešen 17. 5. 1996;
direktor Iskra Alojz, razrešen 17. 5. 1996;
direktorica Kuhar Jelerčič Angela, imeno-
vana 17. 5. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1996: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
9212 Distribucija filmov in videofilmov.

Reg-45991

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00170 z dne 13. 8. 1996 pri
subjektu vpisa TEC, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Rožna dolina III/17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06543/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo sede-
ža in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5358850
Firma: TEC, trgovsko in proizvodno

podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gori-
ce 38

Skrajšana firma: TEC d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Cesta v Gorice 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TEKSTOR/TRADE, Engi-

neering Consulting, Wetzikon, Bahnhof-
strasse 33, vstop 12. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1996: 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
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jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-45996

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04254 z dne 19. 8. 1996 pri
subjektu vpisa VCS Vizualni komunika-
cijski sistemi, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Stegne 19, Ljubljana, pod vložno št.
1/10565/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča: sklep Srg 1999/94 se nadomesti z
novim sklepom na podlagi 37. člena zakona
o postopku v sodnem registru, spremembo
sedeža, osnovnega kapitala in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5448450
Sedež: Ljubljana, Stegne 13a
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA KIBERNETI- KA

- VEGA p.o., Ljubljana, Stegne 13a, vstop
11. 1. 1990, vložek 4,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Brecl Alfred, Ljub-
ljana, Ribniška ulica 3, vstop 11. 1. 1990,
vložek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gregorič Fedor, Ljubljana, Reslje-
va cesta 5, vstop 11. 1. 1990, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Maček Jadran, Ljubljana, Glavarjeva ulica
47, vstop 11. 1. 1990, vložek 1,200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zorko Rudi,
Ljubljana-Šmartno, Cesta vstaje 24, vstop
11. 1. 1990, vložek 1,200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Markič Franc, Ljub-
ljana, Ilirska ulica 6, vstop 11. 1. 1990, vlo-
žek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-46002

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10461 z dne 12. 8. 1996 pri
subjektu vpisa FIRIS, razvojni inženiring
socialnega varstva d.o.o., Tržaška 90/j,
Logatec, sedež: Tržaška 90/j, Logatec, pod
vložno št. 1/22329/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5741190
Firma: FIRIS IMPERL & CO., razvoj-

ni inženiring socialnega varstva d.n.o.,
Logatec

Skrajšana firma: FIRIS IMPERL & CO.
d.n.o., Logatec

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Imperl Franc, izstop 31. 5.
1994; Imperl Franc in Imperl Sonja, oba Lo-
gatec, Tržaška 90/j, vstopila 31. 5. 1994, vlo-
žila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Rg-46003

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18614 z dne 12. 8. 1996 pri
subjektu vpisa LABACUM d.o.o., Ljub-
ljana, izobraževanje, svetovanje, trgovi-
na, proizvodnja, gostinstvo-turizem,
Ljubljana, Spodnji Rudnik C. III/2, se-
dež: Spodnji Rudnik C. III/2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14593/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554837
Osnovni kapital: 1,841.000 SIT
Ustanovitelj: Vajdič Dragutin, Ljublja-

na, Einspielerjeva 5c, vstop 5. 1. 1993, vlo-
žek 1,841.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lopič Lučka, izstop 27. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vajdič Dragutin, razrešen 27. 12.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Lopič
Lučka, razrešena 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 8. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Pro- izvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro- izvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-

hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo, 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi ga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo, 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo, 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo, 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
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z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo 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 gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki, 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki,
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540

Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8010 Pred-
šolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževa-
nje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 8021 Srednješolsko splo-
šno izobraževanje; 8022 Srednješolsko po-
klicno in strokovno izobraževanje; 8041 De-
javnost vozniških šol; 8042 Drugo izobra-
ževanje.

Rg-46006

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02581 z dne 12. 8. 1996 pri
subjektu vpisa VESPERA, podjetje za gra-
fični in finančni inženiring, marketing in
trgovino,d.o.o., Šlandrova 10, Ljubljana-
Črnuče, pod vložno št. 1/17216/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št. 5592828
Sedež: Ljubljana, Parmova 53.

Rg-46009

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00485 z dne 31. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa GOZDARSKO INTERESNO
ZDRUŽENJE GRADBENO INDUSTRIJ-
SKIH PODJETIJ GRADIS, Šmartinska
134a, Ljubljana, pod vložno št. 1/24604/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članic GIZ in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5799457
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelji: GRADIS–Strojno promet-

na operativa, Ljubljana p.o., Ljubljana,
Šmartinska 32, vstop 17. 8. 1993, vložek

346.153,85 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; GRADIS–Gradbeno
podjetje Ljubljana p.o., Ljubljana, Ulica
Gradnikove brigade 11, vstop 17. 8. 1993,
vložek 346.153,85 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem; GRADIS–Pod-
jetje za inženiring Ljubljana p.o., Ljubljana,
Letališka 33, vstop 17. 8. 1993, vložek
346.153,85 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; GRADIS–Gradbeno
podjetje Celje p.o., Celje, Ul. XIV. divizije
10, vstop 17. 8. 1993, vložek 346.153,85
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; GRADIS–Gradbeno podjetje Je-
senice p.o., Jesenice, Prešernova 5, vstop
17. 8. 1993, vložek 346.153,85 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
GRADIS–Gradbeno podjetje Ravne, d.o.o.,
Ravne na Koroškem, Dobja vas 125, vstop
17. 8. 1993, vložek 346.153,85 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
GRADIS–Biro za projektiranje Maribor
p.o., Maribor, Lavričeva 3, vstop 17. 8.
1993, vložek 346.153,85 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem;
GRADIS–Gradnje Ptuj p.o., Ptuj, Ormoška
22, vstop 17. 8. 1993, vložek 346.153,85
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; GRADIS–Gradbeno podjetje
Maribor p.o., izstop 15. 3. 1995; GRADIS–
Gradbeno podjetje nizke gradnje, Maribor
p.o., Maribor, Lavričeva 3, vstop 17. 8.
1993, vložek 346.153,85 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem;
GRADIS–Consult, d.o.o., Ljubljana, izstop
31. 12. 1995; W&G–Podjetje za proizvodnjo
strojev in opreme Maribor, d.o.o., Maribor,
Sokolska 60, vstop 17. 8. 1993, vložek
346.153,85 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; GRADIS–Biro za pro-
jektiranje Ljbljana, p.o., Ljubljana, Ul.
Gradnikove brigade 11, vstop 17. 8. 1993,
vložek 346.153,85 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem; GRADIS To-
sin Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Letališka
33, vstop 12. 1. 1996, vložek 346.153,85
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; GRADIS Tehnične ekonomske
in organizacijske storitve, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 134, vstop 17. 8. 1993, vložek
346.153,85 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Rg-46015

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04860 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa BENS, svetovanje, posred-
ništvo, zastopanje, poslovne storitve, re-
klama in propaganda, d.o.o., Groharjeva
16, Kamnik, pod vložno št. 1/11777/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v k.d.,
spremembo družbenikov, zastopnikov, de-
ležev in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5483204
Firma: BENS–BUINAC & Co., poslov-

ne storitve in svetovanje, k.d.
Skrajšana  firma:  BENS–BUINAC  &

Co., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 12.000 SIT
Ustanovitelja: Buinac Stevan, izstop 14.

6. 1995; Buinac Ella, Kamnik, Groharjeva
16, vstop 28. 9. 1995, vložek 10.000 SIT,
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odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Buinac Bojan, Kamnik, Groharjeva
16, vstop 14. 6. 1995, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Buinac Stevan, razrešen 28. 9. 1995;
direktorica Buinac Ella, imenovana 28. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1996: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-46017

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17455 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa CHIC, lesni inženiring in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Gunceljska 2,
sedež: Gunceljska 2, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02317/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5291577
Firma: VIDMAR - B&J, gostinstvo in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VIDMAR -B&J, d.o.o.
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Kosijeva 1
Osnovni kapital: 1,517.360 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Gabrijela in Vid-

mar Branimir, oba Ljubljana-Šentvid, Gun-
celjska cesta 2, vstopila 20. 7. 1989, vložila
po 758.680 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 361 Proizvodnja pohiš-
tva; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 742 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-46018

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02562 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PORSCHE SLOVENIJA
d.o.o., trgovina na debelo in drobno, Ljub-
ljana, sedež: Einspielerjeva 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23290/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo pooblastil
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5758980
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Windisch Norbert, Kamnik, Tomši-
čeva 11a 1, razrešen 30. 4. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
skupaj z enim od ostalih direktorjev ali sku-
paj z enim prokuristom; direktor Žekar Mi-
hael, Ljubljana, Dunajska 9a, razrešen 30.
4. 1996 in ponovno imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo skupaj z enim od ostalih
direktorjev ali skupaj z enim prokuristom;
direktor Freyer Rok, Grosuplje, Prešernova
cesta 13, razrešen 30. 4. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
skupaj z enim od ostalih direktorjev ali sku-
paj z enim prokuristom.

Rg-46019

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02462 z dne 5. 8. 1996 pri
subjektu vpisa INFORMA, informacijski
inženiring, d.o.o., Breg 22, Ljubljana, se-
dež: Breg 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/11513/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, firme, sede-
ža, dejavnosti, zastopnikov, osnovnega ka-
pitala, deležev in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5887429
Firma: STUDIO DOMICIL, trgovina,

projektiranje, inženiring in promet z ne-
premičninami, d.o.o., Pohorskega bataljo-
na 85c, Ljubljana

Skrajšana firma: STUDIO DOMICIL,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Pohorskega bataljo-
na 85c

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Živkovič Nada, izstop 14.

4. 1995; Vehovec Jure, izstop 14. 4. 1995;
Mikuž Maja, Ljubljana, Gregorčičeva 11a,
vstop 14. 4. 1995, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pogačar Igor,
Ljubljana, Kopališka 1, vstop 14. 4. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Živkovič Nada, razrešena 14. 4.
1995; zastopnik Vehovec Jure, razrešen
14. 4. 1995; direktorica Mikuž Maja,
Ljubljana,a Gregorčičeva 11a, imenovana
14. 4. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Pogačar Igor, Ljubljana, Kopališka
1, imenovan 14. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 8. 1996: 2215
Drugo založništvo; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-

rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
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vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki, 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-46020

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00653 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa RORC - ASFALT, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Litija, sedež: Ljubljanska 1a, Liti-
ja, pod vložno št. 1/19592/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala ter uskladitev in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5677017
Osnovni kapital: 1,667.000 SIT
Ustanovitelj: Pevec Jože, Polšnik, Pol-

šnik 13a, vstop 20. 1. 1993, vložek
1,667.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 8. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pride-
lovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
151 Proizvodnja, predelava in konzervira-
nje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 171 Priprava in predenje tek-
stilnih vlaken; 1711 Priprava in predenje
vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in
vodenje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken
volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in pri-
prava naravne svile ter sukanje in teksturi-
ranje sintetične ali umetne filamentne preje;
1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717
Priprava in predenje drugih tekstilnih vla-
ken; 172 Tkanje tekstilij; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svi-
le; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 173
Plemenitenje tekstilij; 1730 Plemenitenje

tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Pro-
izvodnja drugih tekstilij; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 176 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 177 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov; 1821 Pro- izvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 183 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1830
Strojenje in dodelava krzna; pro- izvodnja
krznenih izdelkov, 191 Strojenje in dodela-
va usnja; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
192 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov, 193 Proizvodnja
obutve; 1930 Proizvodnja obutve; 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 211 Pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov, 251 Pro-
izvodnja 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 plastič-
nih mas; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-

nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 281 Proizvodnja gradbe-
nih kovinskih izdelkov, 2811 Pro- izvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 282 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 283 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 2851 Površin-
ska 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 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 287 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 300 Proizvod-
nja pisarniških strojev in računalnikov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov, 311 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3110 Pro- izvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 313 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3140 Proizvod-
nja akumulatorjev, primarnih členov in ba-
terij; 415 Pro- izvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 316 Proizvodnja druge električne
opreme; 3161 Pro- izvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 321
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 323 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja
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merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 334
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 335
Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja ur; 361
Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 362 Kovanje kovancev, pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 363
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov, 364
Proizvodnja športnih izdelkov, 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 365 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-

na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222

Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popra-
vila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve 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 to-
vorni promet; 611 Pomorski promet; 6110
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Pomorski promet; 612 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6220 Izredni zračni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 7230 Obdelava podatkov; 725 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 921 Filmska in videode-
javnost; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-

nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost 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.; 930
Druge storitvene dejavnosti; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa, 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-46035

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16614 z dne 8. 8. 1996 pri
subjektu vpisa RIPO, podjetje za računal-
niški inženiring in programsko opremo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Jalnova 51, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo družbenikov, dejavnosti, sedeža ter
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5873738
Firma: RIPO-ZA, podjetje za storitve

in usluge, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RIPO-ZA, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Grablovičeva 28
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Drobnič Silvester, izstop

18. 4. 1994; Čepin Peter, izstop 18. 4. 1994;
Zupan Anton, Ljubljana, Novosadska 10,
vstop 18. 4. 1994, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Anton, imenovan 18. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor
Drobnič Silvester, razrešen 18. 4. 1994; za-
stopnik Čepin Peter, razrešen 18. 4. 1994
kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 8. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inšta-
lacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbe-
na dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
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 pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v

prometu; 660 Zavarovalništvo in dejavnost
pokojninskih skladov, razen obveznega so-
cialnega zavarovanja; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja.

Rg-46036

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16704 z dne 9. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PROMA, svetovanje in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Prijateljeva 21,
sedež: Prijateljeva 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14682/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo dejavnosti in firme
s temile podatki:

Matična št.: 5873711
Firma: PROMA, svetovanje in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bambič Živka, Logatec,

Krpanova 8a, vstop 27. 12. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 8. 1996: 511
Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo, 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specialaiziranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 741 Pravne, računovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 745 Dejavnost agen-
cij za zaposlovanje in posredovanje delov-
ne sile; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 8042 Drugo izobraževanje; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kultur-
ne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 92623
Druge športne dejavnosti; 927 Druge dejav-
nosti za sprostitev; 9272 Druge dejavnosti
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za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-46037

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01653 z dne 9. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ABA, Consulting in engi-
neering d.o.o., Plemljeva 5, Ljubljana, se-
dež: Lebarška pot 15, Vodice, pod vložno
št. 1/04981/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti, spremembo osnovnega kapitala, sedeža,
firme in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5524920
Firma: ABA, Consulting in engineering

d.o.o., Kersnikova 6/II, Ljubljana
Skrajšana firma: ABA, d.o.o., Ljublja-

na
Sedež: Ljubljana, Kersnikova 6/II
Osnovni kapital: 15,491.861 SIT
Ustanovitelj: Battestin Gorazd, Vodice,

Lebarška pot 15, vstop 22. 11. 1989, vložek
15,491.861 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 8. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-46038

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03998 z dne 9. 8 1996
pri  subjektu  vpisa  ZDRUŽENJE  BANK
SLOVENIJE, Gospodarsko interesno
združenje, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo po-
godbe o ustanovitvi z dne 21.11.1995, spre-
membo članov GIZ-a in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003920
Ustanovitelji: NOVA LJUBLJAN- SKA

BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
vstop 23. 6. 1995, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; NOVA KREDITNA
BANKA MARIBOR d.d., Maribor, Vita
Kraigherja 4, vstop 23. 6. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
BANKA SOCIETE GENERALE LJUB-
LJANA d.d., Ljubljana, Trg republike 3,
vstop 23. 6. 1995, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; E banka d.d. Mari-
bor, izstop 23. 6. 1995; LB Komercialna
banka Nova Gorica d.d., izstop 23. 6. 1995.

Član nadzornega sveta: Orožen Peter, na-
mestnik člana, izstop 23. 6. 1995; Štor Bo-
žo, namestnik člana, vstopil 23. 6. 1995.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
21. 11. 1995.

Rg-46046

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02375 z dne 29. 7. 1996 pod

št. vložka 1/28218/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5945585
Firma: MILAN & C.O., d.n.o., Podjet-

je za gostinstvo, trgovino, transport, uvoz-
izvoz, storitve in zastopanje, Ljubljana

Skrajšana firma: MILAN & C.O., d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Opekarska c. 45
Osnovni kapital: 150.000 SIT
Ustanovitelja: Todorović Milan, Ljublja-

na, Opekarska c. 45, vstop 6. 5. 1996, vlo-
žek: 75.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Blagojevič Bojana,
Ljubljana, Endliherjeva 4, vstop 6. 5. 1996,
vložek 75.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Todorović Milan, imenovan 6. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Blagojevič Bojana, imenovana 6. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo, 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki, 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na

debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi pro- izvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
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njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 641 Poštne in kurirske
storitve; 6411 Javne poštne storitve; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 642 Telekomunikacije; 6420 Teleko-
munikacije.

Rg-46048

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03025 z dne 31. 7. 1996 pod št.
vložka 1/23946/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča spremembo firme, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5800447
Firma: LANA & CO., inženiring, trgo-

vina, storitve, d.o.o., Spodnje Pirniče 7a,
Medvode

Skrajšana firma: LANA & CO., d.o.o.,
Medvode

Pravnoorg. Oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: Medvode, Spodnje Pirniče 7a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Weingerl Tatjana, Med-

vode, Verje 31g, vstop 31. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Weingerl Tatjana, imenovana 31.
7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Izbris zaradi prenosa sedeža, sedaj
vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
vl. št. 1/5805/00

Rg-46051

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18526 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa INTER, podjetje za trgovi-
no, kooperacijsko proizvodnjo in storitve
d.o.o., Ljubljana, sedež: Masarykova 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03484/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti in spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5309832
Firma: INTER, Podjetje za trgovino,

kooperacijsko proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Cesta Dolomitskega odredba 86d,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Cesta Dolomitskega
odreda 86d

Osnovni kapital: 1,895.000 SIT
Ustanovitelja: Teran Jožef in Merhar-Te-

ran Marija, oba Ljubljana, Bijedičeva 6,
vstopila 17. 12. 1989, vložila po 947.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2416 Pro- izvod-
nja plastičnih mas v primarni obliki; 372
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 744 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46056

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17278 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa FARMEDICA, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kočenska 11,

sedež: Kočenska 11, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23910/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5808588
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: DA YOU CONSULTING

GMBH, Wettensfeld, Weitensfeld 183,
vstop 12. 3. 1993, vložek 675.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Terčelj Schweizer
Robert, Ljubljana, Topniška 70, vstop 12. 3.
1993, vložek 525.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; dr. Norbert Rabitsch, Klagen-
furt, Avstrija, Paulinerstrasse 11, vstop 12.
3. 1993, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-46058

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11096 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DOGRAD, gradbeno pod-
jetje, d.o.o., Mengeš, Trdinov trg 14, se-
dež: Trdinov trg 14, Mengeš, pod vložno
št. 1/20544/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5692326
Ustanovitelj: Dizdarević Fehrat, Dom-

žale, Ljubljanska 72, vstop 2. 12. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rauter
Jela, Domžale, Ljubljanska 72, imenovan 25.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev do
višine posla 100.000 SIT, za posle nad tem
zneskom pa potrebuje pisno soglasje ustano-
vitelja; direktor Dizdarević Fehrat, razrešen
25. 5. 1996 in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo, 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-46061

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19651 z dne 14. 8. 1996 pri
subjektu vpisa IKRA, informacijski inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Jamova cesta 40,
sedež: Jamova cesta 40, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20536/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688078
Osnovni kapital: 1,505.880 SIT
Ustanovitelji: Novak Domen, Ljubljana,

Jamova 40, vstop 26. 11. 1992, vložek
490.212 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rener Boris, Ljubljana, Lamutova 24, vstop
26. 11. 1992, vložek 424.816 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Komel Cvetka, Ptuj, An-
želova 18, vstop 26. 11. 1992, vložek:
302.778 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupančič Matija, Ljubljana, Krivec 97,
vstop 11. 11. 1994, vložek 288.074 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Olip Stevo, iz-
stop 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1996: 221
Založništvo; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 642 Telekomuni-
kacije; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje.

Rg-46070

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18582 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BNA, podjetje za raču-
nalništvo in organizacijo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Aleševčeva 38a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08536/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5418771
Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanovitelj: Benčina Ivan, Loški potok,

Travnik 6, vstop 22. 8. 1990, vložek
1,632.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.
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Pravkar izšlo!

PRAVOSODJE
IN USTAVNO SODSTVO

zakoni o sodiščih, državnem tožilstvu in pravobranilstvu,

odvetništvu, notariatu, ustavnem sodišču

Vse na enem mestu je bilo izhodišče za pripravo novega priroč-

nika v Zbirki predpisov. Nastala je obsežna knjiga, ki vsebuje

vse zakone in druge predpise s področja pravosodja in ustavnega

sodstva.

Poleg ustavnih določb o sodstvu, sodnikih, državnem tožilstvu,

odvetništvu, notariatu in ustavnem sodišču, so objavljeni tudi vsi

zakoni in drugi pomembni predpisi. Seveda z vsemi spremem-

bami in dopolnitvami, ki so bile doslej sprejete. Zakonu o sodiš-

čih sledi SODNI RED, ki je pomemben dokument za delo

sodišč in tudi za razumevanje njihovega delovanja. Objavljeni so

tudi PRAVILNIKI o sodnih tolmačih, cenilcih in izvedencih,

o štipendiranju sodnikov in državnih tožilcev, o programu
sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu.
V Zbirko smo vključili tudi zakon o državnem pravobranilstvu,

ki ga je državni zbor sprejel aprila letos, na zadnjih straneh

knjige z več kot 450 stranmi pa je objavljen zakon o ustavnem

sodišču.

Cena 3150 SIT (10420)
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