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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 oprema, tehnologija, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Gubčeva 1, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01875/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis pripojitve pri prevzeti
družbi, povečanje osnovnega kapitala in poslovnega deleža, spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5391601
Osnovni kapital: 1,534.000 SIT
Ustanovitelja: Blatnik Vladimir in Blatnik 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 odgovornostjo 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 kmetijske mehanizacije, d.o.o., sedež: Povčeno
1, 3272 Rimske Toplice, pod vložno št.
1/01523/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo dejavnosti s temile 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: Dejavnost družbe je: proizvodnja kmetijskih
strojev, kmetijska proizvodnja, kmetijske
storitve, klanje živine, izdelava in popravilo
kovinskih izdelkov, predelava plastičnih
mas, projektiranje in sorodne tehnične storitve, cestni promet, trgovina na drobno in
debelo z neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok, visoke gradnje, nizke gradnje in
hidrogradnja, žaganje lesa, odvajanje odpadnih in meteornih voda, čiščenje kanalizacije.
Rg-42603
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00142 z dne 27. 5. 1996
pri subjektu vpisa Gorenje, družba z omejeno odgovornostjo, sedež: Partizanska
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12, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/00461/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5163676
Osnovni kapital: 203,576.213 SIT
Ustanovitelji: Gorenje Mali gospodinjski aparati, d.o.o., Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Velenje, Gorenje Mural, tvornica aluminijskih radijatora i 3000 odljevaka
p.o., Mursko Središče, Gorenje IMO, industrija 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., Ljubljana, Gorenje Elektronika, d.o.o., Velenje, Gorenje Elektromotori, d.o.o., Djakovica, Gorenje 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, Partizanska 12, vložek: 4,101.132,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gorenje Procesna oprema, d.o.o., Velenje, Velenje, Partizanska 12,
vložek: 300.270,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; TCL, Laboratorij za preizkušanje in certificiranje, d.o.o., Velenje, vložek:
50.155 SIT, odgovornost: ne odgovarja, vsi
vstopili 15. 12. 1989; Gorenje, d.o.o., Velenje, Velenje, Partizanska 12, vstop 3. 12.
1992, vložek 199,124.654,50 SIT, odgovornost: 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, trgovina, organizacija in proizvodnja, d.o.o., sedež: Cesta v Bevče 28, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/03899/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih
družbah,
povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5597609
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rogič Zoran, Ljubljana,
Medvedova 12, vložek: 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rogić Dragan, Velenje, Cesta v Bevče 28, vložek: 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, oba vstopila 19.
3. 1992.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor, 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 mehanizacija, d.o.o., sedež: Cesta na Ostrožno 138, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04707/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
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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 odgovarja.
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, spremembo 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 Drgajner Ervin, oba izstopila 29. 12. 1994; Medvešek Metka, Velenje, Stantetova ul. 5,
vstop 29. 12. 1994, vložek: 1,569.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Drgajner Zoran, direktor Drgajner Ervin, 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, inženiring, d.o.o., Slovenske Konjice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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 skrajšanem postopku Srg 3943/94 z dne 12. 4.
1996.
Obveznosti plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli naslednji
družbeniki: Artič Marjan, Šolska ul. 13, Slovenske 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; Jerman Andrej, Prečna ulica 2, Slovenske Konjice; Jureša Vlado, Liptovska 18, Slovenske Konjice; Jurič Franc, Ul. A. Janše 7/b,
Slovenske Konjice; Klančnik Janez, Gabrovnik 9, Slovenske Konjice; Kovač Štefka, Tattenbachova 3, Slovenske Konjice;
Kosič Štefan, Žeče 31/a, Slovenske Konjice; Kuk Vlado, Blato 12, Slovenke Konjice;
Kukovič Rudi, Škalska 13, Slovenske Konjice; Lampret Danilo, Polene 11, Slovenske 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, Kidričeva 5, Slovenske Konjice; Obrul Franc,
Gabrovlje 12/b, Slovenske Konjice; Penič
Marjan, Blato 26, Slovenske Konjice; Pučnik Mirko, Prevrat 36, Slovenske Konjice;
Ratej Danilo, Kostanjevec 49, Ložnica; Rebernak Vili, Ul. 12. oktobra 12, Zreče; Rozman Drago, Ob potoku 5/a, Slovenske Konjice; Šajtegel Ivan, Mizarska 20, Slovenske Konjice; Sirc Srečko, Tepanjski vrh 24,
Slovenske Konjice; Slapnik Alenka, Gubčeva 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, Slovenske Konjice; Zorman Marko, Draža vas
80, Loče.

njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje

Rg-45393
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00187 z dne 1. 7. 1996 pri subjektu vpisa KROGOTOK, trgovina in inženiring, d.o.o., sedež: Krtince 22, 3241 Podplat, pod vložno št. 1/03887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, družb. zaradi odsvojitve poslov. vložka, zastop., dejav. in uskl.
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki
s temile podatki:
Matična št.: 5644496
Firma: PLAM, trgovina in elektrostoritve, d.o.o., Rogaška Slatina
Skrajšana firma: PLAM, d.o.o., Rogaška Slatina
Sedež: Rogaška Slatina, Celjska 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kramperšek Jernej, Gobec 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: direktor, Strašek Erih, razrešen 23. 2. 1996,
direktor, Pobežin Leopold, Rogaška Slatina, Ob progi 10, imenovan 23. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1996: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
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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 izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske 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, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri šifri K/74.12 razen revizijske dejavnosti.

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

Travda, oba razrešena 29. 7. 1994, direktor
Tepej Milan zopet imenovan 29. 7. 1994,
Velenje, Cesta pod parkom 36, zastopa družbo 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 lesene embalaže; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2852 Splošna mehanična dela; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih 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-45399
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03129 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SIP SICO, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., sedež: Dobrteša vas 5, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, pod vložno št.
1/05006/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5821797
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor, 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 osnovnega 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 odgovarja.
Rg-45402
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02594 z dne 2. 7. 1996 pri subjektu 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 gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5754097
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zdravilišče Rogaška – holding, d.o.o., Rogaška Slatina, Rogaška Sla-

Rg-45407
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03564 z dne 1. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VEKO, Velenjska kooperacija, gradbeno-obrtna zadruga, p.o., sedež: 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, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5215927
Firma: VEKO, VELENJSKA KOOPERACIJA, z.o.o.
Skrajšana firma: VEKO, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Velenje, Stari trg 36
Ustanovitelji: Gaski Ismet, Velenje, Stari trg 27 (odgovarja s 3 × višino vpisanih
obveznih deležev), vložek: 79.836,50 SIT,
odgovornost: 02 do dol. višine; Grazer Majda, Šoštanj, Florjan 267 (odgovorja s 3 ×
višino vpisanih obveznih deležev), vložek:
79.836,50 SIT, odgovornost: 02 do dol. višine; Kladnik Brigita, Šoštanj, Metleče 55/a,
(odgovarja s 3 × višino vpisanih obveznih
deležev), vložek: 79.836,50 SIT, odgovornost: 02 do dol. višine; Kotnik Ivica, Slovenj 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 Sevnici, Planinska vas (odgovarja s 3 × višino
vpisanih obveznih deležev), vložek:
79.836,50 SIT, odgovornost: 02 do dol. višine; Krk Divna, Velenje, Škale 171 (odgovarja s 3 × višino vpisanih obveznih deležev), vložek: 79.836,50 SIT, odgovornost:
02 do dol. višine; Krstanoski Đorđija, Velenje, Efenkova 43 (odgovarja s 3 × višino
vpisanih obveznih deležev), vložek:
79.836,50 SIT, odgovornost: 02 do dol. višine; Partaloski Milutin, Velenje, Cesta VI/3
(odgovarja s 3 × višino vpisanih obveznih
deležev), vložek: 79.836,50 SIT, odgovornost: 02 do dol. višine; Perko Irena, Šoštanj,
Lokovica 101/b (odgovarja s 3 × višino vpisanih obveznih deležev), vložek: 79.836,50
SIT, odgovornost: 02 do dol. višine; Petrak
Josip, Velenje, Stanetova 13 (odgovarja s 3
× višino vpisanih obveznih deležev), vložek: 79.836,50 SIT, odgovornost: 02 do dol.
višine; Sečki Božo, Žalec, Ipavačeva 4 (odgovarja s 3 × višino vpisanih obveznih deležev), 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 Milan, Velenje, Cesta pod parkom 36 (odgovarja s 3 × višino vpisanih obveznih deležev), vložek: 79.836,50 SIT, odgovornost:
02 do dol. višine; Vodeb Sonja, Velenje,
Adamičeva 11 (odgovarja s 3 × višino vpisanih obveznih deležev), vložek: 79.836,50
SIT, odgovornost: 02 do dol. višine, vsi vstopili 29. 7. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor, Tepej Milan in zastopnik Polovšak

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 sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, družbenikov, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti 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, Šempeter, Šempeter 161, vstop 5. 12. 1989, vložek: 10,124.390 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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 izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo 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 drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda.

Matična št.: 5066263
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gutman Zdravko, razrešen 28. 9.
1995; direktor Božič Janez, Ljubno ob Savinji, Foršt 48, imenovan 28. 9. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Matična št.: 5384826
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelji: Pušnik Janez, Laško, Brezno 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 odgovarja; Ferlež Jure, Vojnik, Ul. Stanka
Kvedra 14, vstop 13. 1. 1992, vložek:
361.680 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bezgovšek Emil, razrešen dne 20. 4.
1994 in zopet imenovan kot direktor dne
20. 4. 1994, Laško, Lahomno 24, zastopa
družbo brez omejitev.

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 register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala 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 spremembo zastopnika s temile podatki:

Rg-45415
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00003 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa POLI-FAR, predelava, svetovanje in trgovina, d.o.o., Žalec, sedež:
Podvin 3, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/04275/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
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, mehkužci.
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 register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5948428
Firma: MIKROPIS HOLDING, d.o.o.,
Žalec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žalec, Aškerčeva 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Uplaznik Janez, Žalec, Aškerčeva 4a, vstop 16. 6. 1996, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovaja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 krmiljenje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 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, trgovina, proizvodnja, montaža, d.o.o., Laško, sedež: Brezno 3/d, 3270 Laško, pod
vložno št. 1/01646/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo
zastopnika s temile podatki:

Rg-45421
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03174 z dne 3. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TRI – TURIZEM – REKREACIJA – 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 sodišča 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, turizem, 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 Bojan, oba izstopila 24. 5. 1994; Požun Mirko
in Požun Bojan, Velenje, Cesta IV/17, oba
vstopila 24. 5. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Požun Mirko razrešen 24. 5. 1994 in
zopet imenovan kot družbenik, Požun Mirko, Velenje Cesta IV/17, imenovan dne 24.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev, posamično; 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 vpisalo 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 invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek: 11,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad za razvoj, d.d.,
Ljubljana,
Kotnikova
28,
vložek:
22,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; delavci na podlagi interne razdelitve, vložek: 22,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; delavci na podlagi notranjega odkupa, vložek: 44,410.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; vsi vstopili 7. 3. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Zavolovšek Ciril in zastopnik Jančič
Ivan, oba razrešena 7. 3. 1996; predsednik
Zavolovšek Ciril, Celje, Valvazorjeva 60,
zastopa družbo skupaj z ostalimi člani uprave, član uprav. Kumberger Majda, Škofja
vas, Arclin 37, zastopa družbo skupaj z ostalimi člani uprave; član uprav. Kodre Jože,
Celje, Opekarniška 8/b, zastopa družbo skupaj z ostalimi člani uprave, vsi imenovani 7.
3. 1996.
Člani nadzornega sveta: Majcen Darinka, Kolar Marija, Potočnik Marjana, Kralj
Cvetka, Hrovat Darinka, Pernat Heda, Zevnik Dušan, vsi vstopili 7. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, sprecializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrsnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-

stanitve za krajši čas; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00010/00025 - 1996 z dne 26. 3. 1996 in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s sklepom Srg 96/00242 dne 12. 7. 1996.

gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrsnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-

Rg-45427
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00310 z dne 12. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TORKAR, ekologija, alternativni viri, d.o.o., sedež: Opekarska 12/b,
3000 Celje, pod vložno št. 1/04803/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremem. firme, sedeža, ustanoviteljev oziroma družbenikov, zastopnika in uskl. dejav. 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 Hudinja 20, vstop 12. 5. 1994, vložek: 1,550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Torkar Nikolaj, razrešen 12. 5. 1994;
direktor Žlender Emil, Celje, Zgornja Hudinja 20, imenovan 12. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost vpisana 12. 7. 1996: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična
dela; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
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gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimim izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih 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 projektiranje in tehnično svetovanje, projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 7483 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223

Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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 vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizijske dejavnosti; pri šifri dejavnosti 67.13 le
menjalnice in zastavljalnice.

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 register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno 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 – PETKOVIĆ 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 Petković Branka, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 3, oba vstopila 15. 4. 1996, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Petković Branko in družbenica Petković Branka, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 3, oba imenovana 15. 4. 1996, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost vpisana 11. 7. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo

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,

Št. 42 – 17. VII. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3103

pod vložno št. 1/05053/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpisa prav. posl. lastnin. preob., uskl. z zakonom o gospodarskih
družbah, spremem. firme, družbenikov, osnovnega 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 proizvodnjo, montažo in inženiring, d.d.
Skrajšana firma: ESO Tech, d.d., Velenje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 155,600.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek:
15,560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek: 26,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad za razvoj, d.d.,
Ljubljana,
Kotnikova
28,
vložek:
31,120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; delavci na podlagi interne razdelitve, vložek: 29,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; delavci na podlagi notranjega odkupa, 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: direktorica Kukovič Zofija, Velenje, Foitova
2, imenovana 9. 8. 1993, razrešena 27. 1.
1995, zastopa z omejitvijo, da mora pridobiti soglasje organa upravljanja za sklepanje pogodb o nakupu, najemu in prodaji
osnovnih sredstev in nepremičnin družbe,
ter najemanja in dajanja kreditov in garancij; 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 njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2811 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 4010 Oskrba 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, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska

dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo 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 debelo 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 Druga 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 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00511/00236-1996 z dne 6. 2. 1996 in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s sklepom Srg 96/00116 dne 12. 7. 1996.

28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-

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 exportimport, inženiring in tehnologijo, d.o.o.,
Celje, sedež: Nušičeva 2, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03007/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega 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, odgovornost: 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 drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
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lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podaktov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizijske dejavnosti.
Rg-45433
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00366 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu vpisa ŠTAJERSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež: Krekov trg 6, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/06340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o povečanju osnovnega 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 subjektu vpisa POSTOR, podjetje za poslovne storitve, d.o.o., sedež: Plečnikova ulica
19/a, 3000 Celje, pod vložno št. 1/00704/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in iz sredstev
družbe, spremembo firme, sedeža, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5293553
Firma: POSTOR, podjetje za poslovne
storitve, d.o.o., Celje

Št. 42 – 17. VII. 1997
Skrajšana firma: POSTOR, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Zagrad 62 a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Snedic Darko, Celje, Vrunčeva 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 motorna vozila in njihove motorje; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.
Pri šifri dejavnosti 74.12. razen revizijske dejavnosti.
Rg-45438
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00532 z dne 15. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SONČNI STUDIO, kozmetične 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, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala 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, Šentjur, 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 papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina 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 register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5943043
Firma: AVTOTEHNIKA RCC, prodaja vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOTEHNIKA RCC,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Bežigrajska 13
Osnovni kapital: 18,000.000 SIT
Ustanovitelj: Trgovsko in proizvodno
podjetje AVTOTEHNIKA Celje, Bežigrajska 13, vstop 16. 4. 1996, vložek:
18,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Selič Alojz, Celje, Cesta na Ostrožno
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9, imenovan 10. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev, razen za odtujitev nepremičnin potrebuje soglasje ustanovitelja.
Dejavnost vpisana 18. 7. 1996: 2512 Obnavljanje 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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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-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 Celje, pod vložno št. 1/01288/00 vpisalo v sodni 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 trgovina, d.d., Celje
Skrajšana firma: KOVINTRADE, d.d.,
Celje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, vložek: 2,207.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja,
Ljubljana,
vložek:
2,207.000 SIT; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, vložek: 4,414.000 SIT; delavci na podlagi interne razdelitve, Ljubljana, vložek:
22,929.000 SIT; delavci na podlagi notranjega odkupa, Ljubljana, vložek: 17,198.000
SIT; delničarji iz naslova javne prodaje delnic, vložek: 65,695.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo, vsi vstopili 28. 11. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Seničar Iztok, razrešen dne 27. 5.
1996 in zopet imenovan kot prokurist 27. 5.
1996, Celje, Trubarjeva 53/B.
Člani nadzornega sveta: Mirković Mladen, 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 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnim, gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-

govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5245 Trgovina
na
drobno
z
električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 00517/009231996 z dne 24. 4. 1996 in uskaditev z zakonom o gospodarskih družbah s sklepom Srg
96/00347 dne 11. 6. 1996.
Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

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 sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5684943
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor, Ilg Walter, Traunreut, Berlinerstrasse
33, zastopata dva direktorja skupno ali en
direktor skupaj s prokuristom. Za najemanje dologoročnih in kratkoročnih kreditov
potrebujeta izrecno soglasje skupščine; prokurist, 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 avtomatizacijo proizvodnih procesov, d.o.o.,
Velenje, sedež: Partizanska 12, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/04152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje 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, vložek: 340.680 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Agrež Marko, Žalec, Nikole Tesla
16, vložek: 490.980 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, vsi vstopili 27. 3. 1992.

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 trgovsko podjetje, Slovenske Konjice, sedež: Vinogradna 37, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno št. 1/05278/00 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.: 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 turizem, 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, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti 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 odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 4010 Oskrba
z elektriko; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

subjektu vpisa GRACOM, mednarodna
špedicija, Brinarjeva 1, Celje, d.o.o., sedež: 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 špedicija, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: GRACOM, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grabar Branko, Celje, Brinarjeva 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi 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 potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živili, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom

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, povečanje 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 Lahovnik Matej, Velenje, Cesta talcev 4, vložek: 658.367 SIT, Lahovnik Ivan, Velenje,
Cesta talcev 4, vložek: 658.366 SIT, odgovornost: 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 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo.
Rg-45547
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01608 z dne 10. 6. 1996 pri

Rg-45548
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04769 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AGOS, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Šempeter
174, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, pod
vložno št. 1/02341/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, 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 Pridelovanje 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-
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in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda; 8042
Drugo izobraževanje; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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.

nosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-45549
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00412 z dne 3. 6. 1996 pri subjektu vpisa STEKLAR, družba za oblikovanje in obdelavo stekla, d.o.o., sedež: Kosova ulica 6, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00082/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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 odgovarjata.
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 materialom, inženiring, izvoz-uvoz, d.o.o., Petrovče, 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-

Rg-45552
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03072 z dne 4. 6. 1996
pri subjektu vpisa ARKOM, Računalništvo, 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, storitve, 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: direktor Arzenšek Rok, razrešen 10. 6. 1994;
direktor, Arzenšek Bogomir, Velenje, Cesta
VII/8, imenovan 10. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1996: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne dejav-

Rg-45553
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01863 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa FINSTOP, podjetje za finančni inženiring, trgovino in posredovanje, 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 osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
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 gospodinjski aparati, d.o.o., Nazarje, sedež: Savinjska c. 30, 3331 Nazarje, pod vložno št.
1/04910/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravo sklepa Srg 927/95 zaradi poprave letnice imenovanja direktorja po zap.
št. 1 sklepa s temile podatki:
Matična št.: 5684943
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor, 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 gledališka 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, Celje, Partizanska 47, vstop 29. 4. 1991, vložek: 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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 osnovnega 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 gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala 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, Hudovernik Slava, Hudovernik Tomo in Hudovernik Petra, vsi Velenje, Cesta talcev 7, vsi
vstopili 2. 11. 1989, vložek: 1,201.844 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

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., sedež: Bevkova 10, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/05386/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča
uskladitev
z
zakonom
o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega 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, Bevkova 10, vstop 15. 4. 1993, vložek: 1,673.065,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi za: Trgovinske storitve, knjigovodske storitve in obdelava podatkov.
Dejavnost družbe je odslej: Trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok; Rekonstrukcija, adaptacija, popravila in vzdrževalna dela na visokih gospodarskih in stanovanjskih
stavbah; Zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, od tega kleparska, pleskarska, ključavničarska in kleparska dela; Čiščenje fasad, 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.

vložila po 783.150 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-45570
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03203 z dne 4. 6. 1996 pri
subjektu vpisa INEL, industrijska elektronika, d.o.o., sedež: Košnica 28 h, 3000 Celje, pod vložno št. 1/01323/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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 Proizvodnja 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 procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204
Drugo projektriranje in tehnično svetovanje; projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 74831 Prevajanje; 9305 Druge storitvene 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 računalniški inženiring, d.o.o., sedež: Cesta
II/8, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/03286/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5549906
Osnovni kapital: 1,650.900 SIT
Ustanovitelja: Ferlin Jelko in Ferlin Tatjana, oba Velenje, Cesta II/8, oba vstopila
16. 12. 1991, vložila po 825.450 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

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 sodišča 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 razvoj in proizvodnjo pnevmatskih in hidravličnih 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 sodišča 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 hidravličnih 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 KrevzelHanžič Alenka, oba Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 90, oba vstopila 26. 2. 1990,

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: Griže 129, 3302 Griže,
pod vložno št.
1/02605/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 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, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Skaletova 2, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01449/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5354978
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lajlar Rudolg, Celje, Skaletova 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 obdelava ravnega stekla; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim 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 finančne storitve, svetovanje, d.o.o., sedež:
Pešnica 10, 3230 Šentjur, pod vložno št.
1/03278/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki, spremembo 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 sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Št. 42 – 17. VII. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3109

Matična št.: 5550122
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šuster Darko, Polzela, Polzela 151, vstop 17. 12. 1991, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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, Topolšica 107/b, vstop 25. 5. 1994, vložek:
1,509.447 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marinšek Marjan, razrešen 25. 5.
1994, direktor, Volk Matej, Topolšica, Topolšica 107/b, imenovan 25. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, se razširi in sedaj glasi: Trgovinske storitve; Trgovina na drobno in na
debelo z živili in neživilskimi izdelki vseh
trgovskih strok; Avtoinženiring: avtokleparstvo, avtoličarstvo, avtoelektrika, rezervni deli; Cestni in mestni promet; Gostinstvo.

sredstev družbe, spremembo firme in sedeža 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-45587
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03168 z dne 27. 6. 1996 pri subjektu
vpisa DUSETI, podjetje za trgovino, komisijsko prodajo in servisne storitve, d.o.o.,
Braslovče, sedež: Parižlje 8/a, 3314 Braslovče, pod vložno št. 1/05012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje 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, Parižlje 8/a, vložili po 403.250 SIT; Volovlek
Bojana, Ljubno, Radmirje 109, vložek:
403.250 SIT, vsi vstopili 1. 12. 1992, odgovornost: 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 osnovnega 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 Zajamšek Franc, oba izstopila 31. 5. 1994;
Klepec Slavko, Velenje, Cesta bratov Mravljak 7, vložek: 947.938,95 SIT, Sajko Anton, 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 turizem, d.o.o., Podplat, sedež: Sp. Gabernik
21/a, 3241 Podplat, pod vložno št.
1/06225/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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, podjetje za uvoz in izvoz in trgovanje z avtomobili in rezervnimi deli, Topolšica 60/b,
d.o.o., sedež: Topolšica 60/b, 3326 Topolšica, pod vložno št. 1/01280/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-

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 register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5871808
Firma: SMEH IN TRATEŠKI, Proizvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: SMEH IN TRATEŠKI, 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, Rogaška Slatina, Kamence 2 b, oba vstopila
15. 11. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik, Smeh Ivan, Rogaška Slatina,
Komence 2a in družbenik Trateški Marjan,
Rogaška Slatina, Kamence 2 b, imenovana
15. 11. 1994, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim 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 promet.
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 sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz

Rg-45608
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03751 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SATIN, Podjetje za projektiranje in izdelavo orodij, d.o.o., sedež:
Podkraj 10 N, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/02967/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnov. kapit. iz sredstev družbe in z novimi vložki, spremembo
zastopnikov, družbenikov zaradi odsvojitve
poslov. deleža, firme s temile podatki:
Matična št.: 5519691
Firma: SATIN, podjetje za projektiranje 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: zastopnik, 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 raziskovalni 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 svetovanje, inženiring in trgovina, d.o.o., sedež:
Jerihova 42, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/04311/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.o.o., v k.d., spremembo firme, ustanoviteljev oziroma družbenikov, dejavnosti, zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5627737
Firma: GRAH - GROBELNIK, finančno svetovanje, inženiring, trgovina, k.d.
Skrajšana firma: GRAH - GROBELNIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba.
Ustanovitelja: Grobelnik Angela, izstopila 11. 5. 1994; Grobelnik Angela, in Gro-
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belnik Herman, vložek: 8.000 SIT oba Velenje, Jerihova 42, oba vstopila 11. 5. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Grobelnik Angela, razrešena 11.
5. 1994; družbenica, Grobelnik Angela, imenovana 11. 5. 1994, Velenje, Jerihova 42,
zastopa družbo brez omejitev, kot komplementar.

nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri šifri dejavnosti 74.12. brez revizijske
dejavnosti.

subjektu vpisa DENTAL SERVIS, podjetje 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, družbenikov, zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5532914
Firma: Drevenšek & Drevenšek - DENTAL SERVIS, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: Drevenšek & Drevenšek - 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 svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica, 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-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: Prešernova 8, 3320 Velenje pod vložno št.
1/05908/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:
Matična št.: 5813425
Firma: UNIMATIK, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIMATIK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,930.478 SIT
Ustanovitelji: Fritz Karl, Stallhofen - Avstrija, Kalchberg 123, Berger Peter, St. Georgen/Langsee/Avstrija, St. Peter 36, Jeram Milan, Velenje, Cesta pod parkom 11, Leskošek
Rudi, Velenje, Gorenjska cesta 13, vsi vstopili 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 register tega sodišča uskladitev z zakonom o
zadrugah, spremembo firme, sedeža, dejav.
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremem. zastop. vpisa članov in
spremembo odgovornosti članov s temile podatki:
Matična št.: 5269105
Firma: RIFNIK, stanovanjska zadruga, 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, Hotunje 5/b, vsi vstopili 20. 6. 1994 in odgovarjajo s petkratnim zneskom obveznega deleža do dol. višine.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik Centrih Peter, razrešen 20. 6. 1994,
direktor Zevnik Zlatko, imenovan 20. 6.
1994, Ponikva, Ponikva 48/c, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim 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 prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z

Rg-45623
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00089 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa R.M. - INŽENIRING, inženiring, 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, spremembo firme, sedeža, ustanov., povečanje
osnov. z novimi vložki in iz sredstev družbe, 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 električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 511 Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring 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

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 Velenje, pod vložno št. 1/03321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme in skrajšane firme, spremembo 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, povečanje 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., Žalec, sedež: Mestni trg 3, 3310 Žalec, pod
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vložno št. 1/06334/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5856744
Firma: HOTEL Žalec, d.o.o., Žalec
Dejavnost, vpisana 5. 6. 1996: 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Skupščinski sklep: sprememba akta o ustanovitvi z dne 14. 11. 1995.
Pri šifri dejavnosti 67.13. le menjalnice
in zastavljalnice.

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

vpisa TRGOVSKO PODJETJE DOLINA,
p.o., sedež: Veljka Vlahoviča 46, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/00935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastn. preoblik., uskl. z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, dejav. in uskl. s standardno klasifikacijo
odgovornosti vpisa ustanov., osnov. kapitala, 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 pokojninskega 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 Ivana, Ovčjak Majda, Golavšek Marija, Cavnik Darinka in Jelenko Milojka, vsi vstopili
21. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244

Rg-45636
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02933 z dne 5. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ZVIR, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Rečica ob Savinji 71,
3332 Rečica ob Savinji, pod vložno št.
1/03883/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenika in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti 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 odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor, 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-

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: Milčinskega 5, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06014/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 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, spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
vložka, povečanje osnovnega kapitala z novimi 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 vložno 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., Arzenšek 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
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Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 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 (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne 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.

zastopnikov, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šelih Franc, Slovenske Konjice, Šarhova 8, imenovan 23. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1996:
01131 Vinogradništvo; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7314 Podjetniško in poslovno svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje.
Pri šifri dejavnosti 67.13 lahko družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri dejavnosti 74.12 ne sme
opravljati revizijske dejavnosti.

nje družbe iz d.o.o. v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnost ter vpis članov nadzornega 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, vložek 16,831.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega 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, Sadar 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelkI; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina nadrobno 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; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili;

Rg-100599
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 95/00471 z dne 25. 9. 1996 pri subjektu
vpisa PEGAZ, računalniški in informacijski inženiring, d.o.o., Efenkova 61, Velenje, sedež: Efenkova 61, Velenje, pod
vložno št. 1/02756/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5488974
Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1996:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring 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 gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo ustanoviteljev oziroma družbenikov, firme, deležev,

Rg-100627
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02125 z dne 20. 9. 1996 pri subjektu vpisa BONUS, d.o.o., podjetje za zastopanje in posredovanje zavarovanj, Slovenske Konjice, sedež: Titov trg 3, Slovenske Konjice, pod vložno št. 1/03212/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev 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 odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šelih
Franc, Slovenske Konjice, Šarhova 8, razrešen 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 subjektu 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 register tega sodišča vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, preoblikova-
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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 drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili
in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 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.

Zlateče 11, vložil 28.186 SIT; Berlan Jože, Celje, Kraigherjeva 7, vložil 43.108
SIT; Bogovič Franc, Škofja vas, Zadobrova 92, vložil 28.186 SIT; Bombač Nada,
Škofja vas, Tumova 6, vložila 26.528 SIT;
Boršič Milan, Žalec, Gotovlje 139c, vložil 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, vložil 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. Alme Karlinove 30, vložil 99.480 SIT; Komerički Jože, Petrovče, Petrovče 7, vložil
28.186 SIT; Komplet Miran, Celje, Malgajeva 12, vložil 36.476 SIT; Kolar Gordana, 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, Miličinskega 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; Portič Zoran, Celje, Čuprijska 11b, vložil
36.476 SIT; Potočnik Jože, Žalec, Čopova
1, vložil 34.818 SIT; Prešern Darko, Rogaška Slatina, Cvetlični hrib 5, vložil
23.212 SIT; Robič Bojan, Vojnik, Globoče 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, Ponikva, Brezje Slom 18a, vložil 31.502 SIT;
Tot Marko, Celje, Vojkova 5, vložil
28.186 SIT; Tot Miran, Celje, Gregorčičeva 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: Bremec Andrej in Sreš Miško, oba razrešena
22. 12. 1994; zastopnik Knafelj Bojan, Celje, Ul. Alme Karlinove 30, imenovan 22.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev kot
poslovodja; zastopnik Hribernik Andrej, Celje, Stanetova 28, imenovan 22. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1996:
2852 Splošna mehanična dela; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,

d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah, 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize.

Rg-100640
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01008 z dne 20. 9. 1996 pri subjektu vpisa STANSERVIS, stanovanjsko
in servisno podjetje, d.o.o., Šentjur, Ul.
Valentina Orožna 8a-d,sedež: Ul. Valentina Orožna 8a-d, Šentjur, pod vložno št.
1/04169/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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 subjektu 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 sodišča 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 klasifikacijo dejavnosti s temile podatki.
Matična št: 5611083
Firma: MERILA, izdelovanje in servisiranje 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 Cerkev, 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,

Rg-100666
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01905 z dne 5. 9. 1996 pri subjektu 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 register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5822866
Osnovni kapital: 1,635.000 SIT
Ustanovitelj: Hercog Silvo, Celje, Pečovnik 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., Petrovče 197, Petrovče, sedež: Petrovče 197,
Petrovče, pod vložno št. 1/01462/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki ter razširitev dejavnosti 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 odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1995:
Dejavnost družbe se razširi za opravljanje
naslednjih dejavnosti: prevoz blaga in potnikov v domačem in mednarodnem cestnem prometu; trgovina na debelo in drobno z vsemi vrstami živilskega in neživilskega 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 - proizvodnja medu in predelava čebeljih proizvodov; proizvodnja končnih lesenih izdelkov, proizvodnja blaga za široko porabo
in drugih kovinskih izdelkov, druge poslovne dejavnosti.
Dejavnost družbe je odslej: špediterske storitve; posli mednarodne špedicije;
prevoz blaga in potnikov v domačem in
mednarodnem cestnem prometu; trgovina
na debelo in drobno z vsemi vrstami živilskega in neživilskega blaga po nomenklaturi trgovskih strok; 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 proizvodnja medu in predelava čebeljih
proizvodov; proizvodnja končnih lesenih
izdelkov; proizvodnja blaga za široko porabo in drugih kovinskih izdelkov, druge
poslovne dejavnosti.

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

na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske 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-37316
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01561 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa IKOS, projektiranje, zastopanje in servisiranje, d.o.o., Dramlje, Pletovarje 1, sedež: Pletovarje 1,
Dramlje, pod vložno št. 1/01245/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o. ter spremembo firme, družbenikov, zastopnikov s temile podatki:
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: Golež Franc, Dramlje, Pletovarje 1a, razrešen
21. 4. 1994 in na isti dan imenovan kot

Rg-38031
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02546 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa KOMPAN, Zunanja in notranja 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 zakonom 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 notranja 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 odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jug Julijana, Šoštanj, Heroja Rozmana 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 subjektu vpisa FOTOCOPY, podjetje za popravilo birotehnične opreme, fotokopiranje in trgovino, d.o.o., Celje, Trg svobode 5, sedež: Trg svobode 5, Celje, pod
vložno št. 1/00942/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, družbenikov, zastopnikov, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5344883
Firma: FOTOCOPY, podjetje za popravilo birotehnične opreme, fotokopiranje 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: direktorica Rehar Nada, Celje, Škapinova ulica 13, imenovana 28. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1996: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovi-

Rg-40161
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03861 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu 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 gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža,
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
vložka, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnika, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo 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 Metka, 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. prekomorske brigade 9, imenovana 22. 12. 1994,
zastopata družb brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
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jenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 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 kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-

di, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni
tako, da odslej glasi: gostinstvo: druge gostinske storitve; gostinske storitve prehrane; raziskovalna dejavnost; knjigovodske
storitve; druge neomenjene storitve; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh
trgovskih strok; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; knjigovodske,
računovodske in AOP storitve; prirejanje
sejmov in razstav; storitve reklame in ekonomske propagande; posredovanje pri nakupu in prodaji nepremičnin; drugo izobraževanje - v smislu organiziranja; finančni inženiring; turistično posredovanje;
gradbeni inženiring; organiziranje in izvajanje visokih gradenj; organiziranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu, lepotilna in usposobitvena nega telesa.

Rg-40185
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02814 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MEDICO TOUR, agencija za turizem, trgovino, inženiring in
posredništvo, d.o.o., Štore, sedež: Razgledna 4, Štore, pod vložno št.
1/01005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki ter spremembo
družbenice, deležev, firme, sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5311365
Firma: MEDICO TOUR, agencija,
turizem, trgovina, inženiring in posredništvo, 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.

Rg-40224
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01821 z dne 16. 4. 1996 pri subjektu vpisa ESKO, trgovsko podjetje,
d.o.o., Pohorska 10, Celje, sedež: Pohorska 10, Celje, pod vložno št. 1/04667/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev 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, Nova Cerkev 109, vstopil 23. 8. 1992, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42653
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02091 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa SIRENA, d.o.o., storitveno trgovsko podjetje, Paka 4, Vitanje, sedež:
Paka 4, Vitanje, pod vložno št. 1/02817/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo družbenikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo zastopnika s temile 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: Jakop 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 vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
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delkov iz plastičnih mas; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 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 prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-

pagiranje; ekonomska propaganda; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri ifri dejavnosti: 67.13 opravlja le
dejavnost menjalnice in zastavljalnice;
74.12 lahko opravlja druba vse dejavnosti
razen revizijske dejavnosti.

govina na debelo z gradbenimi stroji; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in analize; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov.
Pri dejavnosti G/51.18 družba ne sme
opravljati posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

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 tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5948487
Firma: AVTOTEHNIKA AVTOCENTER CELJE, prodaja in servis vozil,
d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOTEHNIKA AVTOCENTER 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., Celje, Bežigrajska 13, vstop 18. 6. 1996, vložek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 Slovenije na dan sklenitve posla; pogodbe o
najemu poslovnih prostorov ter sklepanje
distribucijskih, zastopniških, koopercijskih
in vseh drugih dolgoročnih pogodb, potrebuje soglasje ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-

Rg-45429
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00175 pri subjektu vpisa ERA
Koplas, inženiring in tehnološke storitve, d.o.o., Velenje, Prešernova 10, sedež: Prešernova 10, Velenje, pod vložno št. 1/02938/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki.
Matična št.: 5513227
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Klepec 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 subjektu vpisa SLEDI, podjetje za založništvo, 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 gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5712904
Osnovni kapital: 1,514.200 SIT
Ustanovitelja: Mulej Nada, Griže, Griže 10b in Petrovec Miroslav, Griže, Zabukovica 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 subjektu vpisa GABEZ, proizvodnja in trgovina, Velenje, d.o.o., sedež: Čopova 12,
Velenje, pod vložno št. 1/06239/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5831326
Osnovni kapital: 1,628.820 SIT
Ustanovitelj: Podvratnik Andrej, Velenje, 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 subjektu vpisa MM DESIGN, d.o.o., podjetje
za oblikovanje stekla, Spodnje Negonje
26, Rogaška Slatina, sedež: Spodnje Negonje 26, Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/04221/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter povečanje osnovnega ka-
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pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe, spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5626625
Osnovni kapital: 1,500.369,50 SIT
Ustanovitelja: Strmčnik Marjana in Kidrič Marko, oba iz Rogaške Slatine, Spodnje Negonje 26, vstopila 3. 6. 1992, vložila
po 750.184,75 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1996: 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina

na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na deblo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;

ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, 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 subjektu vpisa VARLES, proizvodnja, prevozi, 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 dejavnosti družbe z uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5483034
Dejavnost, vpisana dne 6. 8. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2852
Splošna mehanična dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti 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 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe ter spremembo
dejavnosti, firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5321808
Firma: DOGOVOR, proizvodnja, kooperacija, 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, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 8. 1996:
Dejavnost družbe se v dejavnosti trgovine
razširi tako, da je odslej: trgovina na debelo in drobno z vsemi vrstami živilskega in
neživilskega blaga po nomenklaturi trgovskih strok.
Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z vsemi vrstami živilskega in neživilskega blaga po nomenklaturi
trgovskih strok; zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve;
izdelava kovinskega reprodukcijskega materiala in blaga za široko porabo in drugih
kovinskih izdelkov v lastni in koopercijski
proizvodnji.

subjektu vpisa ALULIT, podjetje za proizvodnjo, 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 gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki ter spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5827051
Osnovni kapital: 1,688.000 SIT
Ustanovitelj: Cokan Vladimir, Žalec,
Velika Pirešica 10b, vstopil 6. 4. 1992, vložil 1,688.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo
in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 2310 Proizvodnja koksa; 2320 Proizvodnja naftnih
derivatov; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij, 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja 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 njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,

vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-

Rg-48575
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02711 z dne 28. 8. 1996 pri subjektu vpisa VERUSCO, d.o.o., trgovina,
proizvodnja, storitve, Slovenske Konjice, sedež: Mariborska 7, Slovenske Konjice, pod vložno št. 1/05653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter povečanje 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 subjektu vpisa FLIS, trgovina in storitve,
d.o.o., Spodnje Grušovlje 6b, Šempeter v
Savinjski dolini, sedež: Spodnje Grušovlje, Šempeter, pod vložno št. 1/00961/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki ter spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5312345
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Četina Bernarda in Četina Jože, oba iz Šempetra v Savinjski dolini, Spodnje Grušovlje 6b, vstopila 15. 12.
1989, vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0121 Reja govedi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.
Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizijske dejavnosti.
Rg-48583
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03898 z dne 27. 6. 1996 pri
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delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje 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 farmacevtskih izdelkov; pri šifri dejavnosti
52.488 razen orožja in streliva.

nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala 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 gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske 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, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-

Rg-48585
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01993 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu vpisa HELDA, podjetje za trgovino, 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 & družabniki, 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 svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Praznik 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 subjektu 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 gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki ter spremembo sedeža, firme, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5857171
Firma: ELPA PLUS, trgovina, storitve, 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: Kramer 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 kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
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tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na deblo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;

5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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 vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-

vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farmacevtskih 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 subjektu vpisa GRAFO - DESIGN, d.o.o., Levec, sedež: Levec 70, Petrovče, pod vložno št. 1/03472/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5578183
Osnovni kapital: 2,702.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Drago, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 5 in Reja Radovan,
Petrovče, Levec 70, oba vstopila 21. 11.
1991, vložila po 1,351.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-48595
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03742 z dne 21. 8. 1996 pri subjektu vpisa ŠKRINJAR, d.o.o., proizvodno in storitveno podjetje Loče pri Poljčanah, sedež: Mlače 34, Loče pri Poljčanah, pod vložno št. 1/05670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
s temile podatki:
Matična št.: 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, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-48514
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01924 z dne 21. 8. 1996 pri subjektu vpisa TRADE COPY, uvoz in izvoz,
trgovina na debelo in drobno ter birotehnične storitve, d.o.o., Celje, Mariborska 32, sedež: Mariborska 32, Celje, pod
vložno št. 1/01075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in spremembo 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 birotehnične storitve, d.o.o, Medlog 16, Celje
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.

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve.
Pri dejavnosti G/52.48 razen orožja in
streliva.

Matièna t.: 5764858
Ustanovitelj: Haluan Hinko Mladen,
Rogaka Slatina, Akerèeva 10, vstopil 25.
11. 1992, vloil 50.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaèena za zastopanje: direktor Haluan Hinko Mladen, Rogaka
Slatina, Akerèeva 10, imenovan 25. 11.
1992, zastopa drubo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalae; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522
Proizvodnja embalae iz plastiènih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastiènih mas; 4511 Ruenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splona gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elektriène intalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne intalacije; 4534 Druge intalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in tukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohitva; 4543 Oblaganje 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 Posrednitvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrevanje 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 Posrednitvo 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 Posrednitvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrevanje in popravila motornih
koles; 5119 Posrednitvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z ivili, pijaèami, tobaènimi 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 potniki promet na
rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniki
cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniki promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladièenje;
6321 Druge pomone dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomone dejavnosti, povezane s finanènim posrednitvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje portne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov iroke porabe.
Pri dejavnosti 67.13 je dovoljeno
opravljati le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

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 Melive 4, Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/03338/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala 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 subjektu vpisa AVTO KAKO, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljanska 86a, Celje, sedež: Ljubljanska 86a, Celje, pod vložno
št. 1/05477/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža,
družb. zaradi odsvojitve poslovnega deleža, povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo deležev, zastopnikov,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo 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, Pongrac 95b, vstopil 17. 7. 1994, vložil
174.884,60 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ilijaš Ivan, Griže, Pongrac 95b, imenovan 17. 7. 1994, zastopa družbo brez
omejitev in posamično, kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 8. 1996:
4531 Električne inštalacije; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112

Rg-48642
Okrono sodièe v Celju je s sklepom
Srg t. 94/02577 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu vpisa HAWA TRANS, prevoznitvo in pedicija, d.o.o., Akerèeva 10,
Rogaka Slatina, sede: Akerèeva 10,
Rogaka Slatina, pod vlono t.
1/05620/00 vpisalo v sodni register tega
sodièa uskladitev z zakonom o gospodarskih drubah ter spremembo imena drubenika, imena zastopnika, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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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 ustanovitev 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 zgodovinar, oba iz Ankarana, Hrvatini 204,
vstopila 19. 8. 1994, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Bavdaž-Solce Maja, dipl. veter.
Ankaran, Hrvatini 204, imenovana 19. 8.
1994, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Solce Brane, umetnostni zgodov. Ankaran, Hrvatini 204, imenovan 20. 8. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 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 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 84843 Druge poslvone dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 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 zakonom o gospodarskih družbah ter poveča-
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nje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5676886
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Medica Sergio, Izola, Polje 13, vstopil 21. 9. 1992, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na

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 ustanovitev 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, ekonomski tehnik, vložila 100.000 SIT, oba iz
Ankarana, Kolomban 7a, vstopila 18. 4.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pepelko Valter, Ankaran, Kolomban
7a, elektrikar, imenovan 18. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev, v okviru poslov, ki se redno izvršujejo pri opravljanju
dejavnosti, za dejanja, ki presegajo ta okvir poslov, pa je potrebno soglasje družbenice.
Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
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drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

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

hrane kmečkega turizma; kmetijska proizvodnja – poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in živinoreja; organizacijske,
ekonomske, finančne ter svetovalne in tehnološke storitve¸dajanje avtomobilov v najem; dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
Družba opravlja naslednje posle in storitve v zunanjetrgovinskem prometu: zunanja
trgovina z živilskimi proizvodi; zunanja trgovina z neživilskimi proizvodi; storitve
reeksporta v zunanjetrgovinskem prometu;
posredovanje tujih firm v zunanjetrgovinskem prometu; maloobmejni promet z Italijo; mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu; turistični posli s tujino.

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 upravljanje, financiranje in trgovino, d.o.o., Postojna, sedež: Vojkova 12, 6230 Postojna,
pod vložno št. 1/02273/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5503248
Ustanovitelji: Žnidaršič Kranjc Alenka,
izstopila 22. 12. 1994; M. May, Industrievertretungen Ges.m.b.H., izstopil 31. 5.

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 Škofije, pod vložno št. 1/03090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5624398
Firma: ARKAZ, d.o.o., uvoz-izvoz Koper
Skrajšana firma: ARKAZ, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, Budicinova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šircelj Dušan in Heric Vlado oba izstopila 30. 6. 1994; Peroša Zorica,
Koper, Budicinova 1 in Plimen Andreja, Ankaran, Regentova 1, obe vstopili
30. 6. 1994, vložili po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Heric Vlado, razrešen 30. 6. 1994;
Šircelj Dušan, razrešen 30. 6. 1994; direktorica 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 Ankaran, pod vložno št. 1/03984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5745870
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi: dajanje automobilov v najem; dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
Dejavnost družbe so odslej naslednje:
trgovina na debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi, mešanim blagom, vozili,
plovili, deli in priborom za lastne potrebe
in v tranzitu za znanega kupca; trgovina na
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi, mešanim blagom, vozili, plovili,
deli in priborom; storitve leasaing vozil,
plovil in opreme; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev; posredovanje nakupa,
prodaje in zamenjava nepremičnin; prevoz
blaga in potnikov v ostalem prometu; raziskava trga, marketing in druge storitve reklame in ekonomske propagande; turistične agencije in menjava tujih valut; gostinske storitve prehrane, restavracije s postrežbo; druge gostinske storitve – bifeji,
kavarne, točilnice, okrepčevalnice, pizzerije, pivnice, bari, diskoteke, kabareti in
pod.; gostinske storitve nastanitve in pre-

Rg-41908
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03036 z dne
27. 6. 1996 pri subjektu vpisa INCOM, finalna dela v gradbeništvu, d.o.o., Ilirska
Bistrica, sedež: Prešernova 26, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/02473/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5529735
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanovitelja: Budinovski Voislav in Budinovski Mirjam, oba iz Ilirske Bistrice, Prešernova 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 ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5924928
Firma: ELKE INTERNATIONAL –
Trgovina in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ELKE INTERNATIONAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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 odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
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debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami in laki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;

52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

potniški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, 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., Postojna, Stjenkova 6, sedež: Stjenkova 6,
6230 Postojna, pod vložno št. 1/01922/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo ter uskladitev ustanovnega akta s temile 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 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah, 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski

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, proizvodne 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 uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5805201
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Inocente Barbara, Postojna, Vojkova 19, vstopila 3. 5. 1993, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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 gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala 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 Marezige, pod vložno št. 1/04756/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vstop novega družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5838363
Ustanovitelj: Martinaz Marco, Trst, Italija, Via brigata casale 43, vstopil 30. 6.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
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 Koper, pod vložno št. 1/01880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah spremembo
firme, skrajšane firme, podatkov pri družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka, član. nadzornega sveta, sprememba tipa
zastopnika ter uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5489008
Firma: SINDITOUR – turistične storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SINDITOUR, d.o.o.
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Svet Obalne sindikalne organizacije Koper, Koper, Trg revolucije 2,
vstop 24. 10. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čalija Jadran, Koper, Agrarne reforme št. 8/a,
razrešen 20. 5. 1994 in kot direktor imenovan 20. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Sabadin Iztok,
Mezgec Marica in Radujko Slobodan vsi
vstopili 20. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Cetin Bojan, Ilirska Bistrica, Prešernova 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 raznovrstnih 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

1996. Direktorica Čok Lucija, Koper, Kozlovičeva 21, imenovana 15. 2. 1996, zastopa središče brez omejitev.

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 dela in zaposlitve, d.o.o., Koper, sedež: Glagoljaška 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., Slovenski 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 zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala in vložka
ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
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 zunanjo trgovino, inženiring in poslovno svetovanje, d.o.o., Ilirska Bistrica, Prešernova 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, povečanje osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti po standardni klasifikaciji in
spremembo zastopnika ter uskladitev ustanovnega 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 odgovarja.

Rg-43546
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, 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 vložno 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, exportimport, 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 gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5455715
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Viler Giulia, Portorož, Seča 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 SREDIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE,
KOPER CENTRO DI RICERCHE
SCIENTIFICHE DELLA REPUBBLICA
SLOVENIA-CAPODISTRIA CENTER
FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, sedež: Garibaldijeva 18, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04869/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5890675
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Krnel
Umek Duša razrešena 24. 10. 1995 in 31. 1.

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 ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5949084
Firma: BROZINA, Proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Jelšane, Jelšane 24
Skrajšana firma: BROZINA, d.o.o., Jelšane
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jelšane, Jelšane 24
Osnovni kapital: 2,480.000 SIT
Ustanovitelj: Brozina Albin, Jelšane, Jelšane 24, vstopil 13. 5. 1996, vložil 2,480.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih 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, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgvoina na debelo
s kožami, usnjem, 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 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 izdelki; 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 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava 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 ustanovitev 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 odgovornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Đilas Milan, Reka, Hrvaška, Ivana Rendića 8 in Šarić Hrvoje, Zadar, Hrvaška, Stjepana Radića 6, vstopila
24. 5. 1996, oba vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Đilas Milan, Reka, Hrvaška, Ivana
Rendića 8, zastopa družbo brez omejitev in
prokurist Šarić Hrvoje, Zadar, Hrvaška, Stjepana Radića 6 ter prokuristka Marc Višnjica, Portorož, Fizina 15, vsi imenovani 24. 5.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996:
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina

na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami in laki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski 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 ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5949572
Firma: MORAGENT, pomorska agencija, družba z omejeno odgovornostjo,
MORAGENT, Shipping Agency, limited
liability company
Skrajšana firma: MORAGENT, d.o.o.,
MORAGENT Ltd.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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: direktor 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 sprejemati odločitev, ki se nanašajo na – pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem planu, – izvajanje investicijskih del in najemanje ali dajanje kratkoročnih ali dolgoročnih kreditov ter posojil ali poroštev, ki presegajo osnovni kapital
družbe, – zalaganje finančnih sredstev družbe, 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 ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5949700
Firma: ATENT, – Napredne tehnologije, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: ATENT, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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, vložek 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 Krešimir, Ljubljana, Popovičeva ulica 18, vložek 4,000.000 SIT; Pušnik Franc, Piran,
Leninova ulica 1, vsi vstopili 4. 6. 1996,
vložek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: generalni direktor Bešlagič Edvard, Kranj, Predoslje 185, imenovan 4. 6. 1996, generalni
direktor ne more brez poprejšnjega pisnega
soglasja skupščine sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: – pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin in drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem programu dela sprejetim na skupščini, – izvajanje investicijskih
del in najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 10% (deset odstotkov) osnovnega kapitala, ter tudi dajanje takih posojil ali poroštev, – določanje splošnih omejitev poslovanja; – sklepanje zakupnih pogodb glede
sredstev družbe ali tujih sredstev; – sklepanje kooperacijskih pogodb, daljših od enega
leta, – prenos ali odstop kakršnihkoli pravic
družbe na druge, – izplačevanje predujemov na račun udeležbe pri dobičku, podeljevanje prokure in neomejenih pooblastil,
– imenovanje vodilnih delavcev, – pomembnejše spreminjanje notranje organizacije
družbe.
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnič-

ni preizkusi in analize; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice. Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5261 Trgovna na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalnikimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje projektiranje, projektiranje inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska 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 ustanovitev 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 odgovornostjo
Sedež: Koper, Garibaldijeva 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bonelli Patrizia, Trst, Italija, Via Bramante 10, vložila 750.000 SIT;
Vezovnik Igor, Koper, Bernetičeva 12, vložil 375.000 SIT; Cergonja Miran, Koper,
Cesta na Markovec 1/b, vložil 225.000 SIT;
Cencič Rino, Koper, Čežarji, Montinjančevo naselje 6/a, vsi vstopili 7. 6. 1996, vložil 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vezovnik Igor, Koper, Bernetičeva
12, imenovan 7. 6. 1996, poslovodja, za
sklepanje zastavnih pogodb, poroštvenih pogodb, prodajo menične zaveze, za odpust
dolga, za sklepanje pogodb o odsvojitvi nepremičnin ter tistih premičnin, ki morajo
biti po zakonu registrirane pri upravnih organih 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 prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-

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 ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 5938627
Firma: OBRTNO PREVOZNIŠKA ZADRUGA BISTRCA, z.o.o., Ilirska Bistrica, 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 Bistrica, Bazoviška 38, Makser, d.o.o., Ilirska
Bistrica, Zabiče 30c; Šepič, d.o.o., Materija, Gradišče, Gradišče 51; Hrvatin Robert,
Ilirska Bistrica, Harije, Harije 43; Tomažič
Anton, Prem, Gornja Bitnja, Gornja Bitnja
9; Batista Robert, Knežak, Knežak 11; Ronzulo, d.o.o., Prem, Gornja Bitnja, Gornja
Bitnja 1a; Kresevič Branko, Podgrad, Račice, 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; Bevčič Zoran, Ilirska Bistrica, Mala Bukovica
29; Štemberger Jože, Jelšane, Novokračine,
Novokračine 7; Gustičič Vojko, Ilirska Bistrica, 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: odgovarjajo do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Miklavec Franc, Materija, Gradišče, Gradišče
41, imenovan 25. 2. 1996, predsednik, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavlja ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 60211 Mestni in primestni 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 promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-

nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki. Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizisjka dejavnost.

mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 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.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 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 opre-

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 poslov, d.o.o., Koper, FINOR, Consulenza
ed esercizio affari finanziari, s.r.l., Capodistria, sedež: Pristaniška ulica 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00740/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in skrajšane firme, povečanje osnovnega kapitala in vložka, spremembo firme pri družbeniku in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifiakcijo ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5297664
Firma: FINOR, svetovanje in opravljanje finančnih poslov, d.o.o., FINOR, Consulenza ed esercizio affari finanziari, s.r.l.
Skrajšana firma: FINOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ljubljanska banka splošna 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 odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
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me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podaktov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje
holding družbami; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se omejitve pri dejavnostih: 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov; 74.12: izvzeta revizijska dejavnost.

tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 52462 Trgovina na drobno z barvami in laki; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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., Tomaj 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, skrajšane firme, podatkov pri družbi in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo ter
uskladitev ustanovenga akta s temile podatki:
Matična št.: 5513715
Firma: VRAN, R.M.J., Podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem, d.n.o., Tomaj 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: odgovarjajo 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 mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
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 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih 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 debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredniš-

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 diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim 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 “Kemična čistilnica” Koper, Vojkovo nabrežje 4, sedež: Vojkovo nabrežje 4, 6000 Koper, pod vložno št. 1/01646/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5436010002
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovna na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo.
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, Impresa 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 transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
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Št.42283
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01009 z dne 24. 5. 1996 z
pri subjektu vpisa AVTOHIŠA MALGAJ,
trgovsko-servisno podjetje, d.o.o., Gabrsko 30, Trbovlje, sedež: Gabrsko 30, Trbovlje, pod vložno št. 1/06089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, 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, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 371
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50110 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
711 Dajanje avtomobilov v najem.
Št.42286
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01032 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LINEA-AV, trgovsko in
grafično podjetje, d.o.o., sedež: Litostrojska 47, Ljubljana, pod vložno št.
1/09658/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti 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 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
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polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami.

proizvodnjo, trgovino na drobno in debelo živilske in neživilske stroke, marketing, storitve, gostinstvo in turizem, …,
sedež: Nov Fužine 45, Ljubljana, pod vložno št. 1/03291/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5517869
Sedež: Ljubljana, Cesta na Brdo 17.

Št.42287
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01107 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa
INŽENIRSKI BIRO
PROGRAM družba za inženiring in projektiranje, d.o.o., sedež: Turnše 42, Dob,
pod vložno št. 1/26234/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 588160
Ustanovitelja: Pezdirc Miran, Dob, Turnše 42, vstop 19. 12. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; IBTECHNO, d.o.o., izstop 27. 2. 1996; Hočevar Iztok, Ljubljana, Miklavčeva 52, vstop
19. 12. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja
Št.42290
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01309 z dne 21. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AGROMAK, podjetje za
prodajo na debelo in drobno, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35, sedež: Cesta zmage 35, Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/13752/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5547148
Sedež: Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 2c.
Št.42292
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01434 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MULTIGRAF, d.o.o., družba za design in grafični marketing, trgovino in zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež: Kančeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/12806/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5522307
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov: 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem.
Št.42294
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01458 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TINTA, d.o.o., podjetje za

Št.42297
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01518 dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KBT, podjetje za proizvodnjo 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 spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5674255
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vode Izidor, razrešen 16. 2. 1996;
direktor Kržan Milan, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 122, imenovan 16. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Št.42298
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01530 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VIBOR, podjetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Draga 15, sedež: Draga 15, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21792/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža 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 sklepom Srg št. 96/01536 z dne 23. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27913/00 vpisalo v sodni register 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 odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Polje, Hladilniška 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Družbeno podjetje JATA
MESO Zalog, p.o., Ljubljana-Polje, Hladilniška 37, vstop 4. 3. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 sklepom 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 živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih 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; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina 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 dejavnosti v prometu; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 652 Drugo finančno posredništvo; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe.

debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo, 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5274 Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, 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 restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
641 Poštne in kurirske storitve; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; 745 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 746 Poizvedovalne dejavnosti 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.42304
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01727 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa DIGITEL, d.o.o., teleinformatske storitve, Ljubljana, Slovenska 54,
sedež: Slovenska 54, Ljubljana, pod vložno št. 1/04643/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5485983
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: FACTOR, zunanja trgovina, 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 Besnica, Zgornja Besnica 146, vstop 19. 5.
1994, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; VANGUARD Communications
Inc., Greensboro, North Carolina, 2002 Pisgah Church Road,vstop 8. 8. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Čimžar Franc, razrešen 8. 8. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na

Št.42305
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01735 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KAGRA, gradbeništvo, inženiring, promet z nepremičninami, prevozi 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 dejavnosti 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 strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 267 Obdelava naravnega kamna; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja 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 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-

Št.42307
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01738 z dne 10. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27871/00 vpisalo v sodni register 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 odgovornostjo
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 odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kropivšek-Leskovar Valentin, Logatec, Cankarjeva 9, imenovan 11. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 6420
Telekomunikacije; 9222 Radijska in televizijska dejavnost.

5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 922 Radijska in televizijska
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 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 drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina 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 pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Št. 42309
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01766 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa IR IMAGE, podjetje za trgovino, inžiniring in storitve, d.o.o., Kamnik, sedež: Podgorje 61b, Kamnik, pod
vložno št. 1/15068 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, 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, vložili vsak po 522.152,66 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Virant Matjaž, imenovan 8. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7440 Ekonomsko 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., podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež: Resljeva
c. 36, Ljubljana, pod vložno št. 1/11437/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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: direktor Colarič Jože, razrešen 22. 4. 1996;
direktorica Colarič Brigita, Ljubljana-Polje,
Cesta XII/6, imenovana 22. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 511
Posredništvo; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;

Št.42688
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 uskladitev 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 trgovina, 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 odgovarja; 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, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5115 Po-

Št.42696
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02284 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa APEL SERVIS, delavski
servis, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kersnikova 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/20286/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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 finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Št.42707
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02397 z dne 10. 5. 1996 pri
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subjektu vpisa A.K.G., podjetje za ekonomske, tehnološke in proizvodne storitve, d.o.o., Vodice, Repnje 10b, sedež:
Repnje 10b, Vodice, pod vložno št.
1/21585/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5728444
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev.

dež: Vodnikova ul. 314, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03320/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala, zastopnikov ter dejavnosti in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5308526
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Feguš Mirko, Ljubljana,
Vodnikova 314, vstop 20. 11. 1989, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolar Iztok, Ljubljana, Vodnikova
314, vstop 20. 11. 1989, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolar Gizela, Ljubljana, Vodnikova 314, vstop 20.
11. 1989, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolar Viktor Jakob,
Ljubljana, Štirnova 1, vstop 20. 11. 1989,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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 izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev kot poslovodja

Št.42711
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti, spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in sedeža s temile 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 motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje 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, inženiring in AOP, računalniško vodenje knjigovodstva, posredovanje in zastopanje, se-

Št.42729
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02353 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa RAZOR, Podjetje za urejanje in posredovanje premoženjskih in
drugih storitev, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 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 sklepom Srg št. 9500013 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DOM-KAFFE, d.o.o., Podjetje za praženje kave, trgovino z mešanim blagom na drobno in debelo, gostinstvo in turizem, izvoz in uvoz, Domžale, Ljubljanska 112, sedež: Ljubljanska
112, Domžale, pod vložno št. 1/08661/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
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, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Unger Anton, razrešen 1. 6. 1994 in

Št.42752
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01954 z dne 7. 5. 1996 pri
subjektu vpisa NEKOM, družba za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 6, sedež: Preglov trg 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24349/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5791928
Firma: NEKOM, družba za storitve,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Glonarjeva 8
Skrajšana firma: NEKOM, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1996: 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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 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 sladkor-
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jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecialaiziranih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu

z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Št.42762
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/02652 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa FAR TRADE, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Kresnice, sedež: Kresnice 145, Kresnice, pod vložno
št. 1/23840/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in skrajšane firme s
temile podatki:
Matična št.: 5780098
Firma: FARTRADE, trgovsko in storitveno 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 sklepom 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 zastopnikov s temile podatki:
Skrajšana firma: GOSTINSKO PODJETJE LITIJA
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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 sklepom Srg št. 95/00326 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MITAX, Izvoz-uvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, sedež: Einspielerjeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/06186/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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 sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5303460

Št.42805
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17146 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa SAD-LINE, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, gostinstvo, turizem,
šport, marketing, zunanja trgovina...,
Kamnik, sedež: Ul. treh talcev 28c, Kamnik, pod vložno št. 1/12116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5483956
Firma: SAD-LINE, družba za proizvodnjo, 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 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina 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, nakitom, bižuterijo; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom; svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške 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 raznovrstne poslovne dejavnosti.

Št.42812
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17204 z dne 25. 4. 1996 pri
subjektu vpisa INTERBORA, svetovanje,
zastopanje, posredovanje, zunanja in notranja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Koprska 94, sedež: Koprska 94, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15132/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in družbenikov 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 bataljona 249, vstop 16. 12. 1994, vložek 8.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pichler-Radanov Milanka, Ozalj, Ulica Vlatka Mačeka
16, vstop 16. 12. 1994, vložek 483.510 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Muževič Boris, razrešen 16. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-

Št.43060
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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: Dobrave 4-6, Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/03690 vpisalo v sodni register tega sodišča imenovanje direktorja s temile podatki:
Matična št.: 5003300
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ilić Dragomir, Ljubljana, Petrovičeva 7, razrešen 19. 12. 1994 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Št.43083
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04993 z dne 15. 3. 1996 pri
subjektu vpisa Zavod za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino dr. Marko
Gerbec p.o., Šentvid pri Stični, sedež: Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični, pod
vložno št. 1/00324/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5053650
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Vodnik Dušanka, razrešena

Stran 3136

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 42 – 17. VII. 1997

13. 11. 1995; zastopnica Bijec Marjeta,
Šentvid pri Stični 33a, Šentvid pri Stični,
imenovana 14. 11. 1995, kot v.d. direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Ustanovitelja: PN & A, Portofolio management & analysis, d.d., Ljubljana, Njegoševa 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 izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 finančnim posredništvom.

z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Št.43102
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5607680
Osnovni kapital: 1,547.998 SIT
Ustanovitelji: IMP PROMONT, projektiranje, montaža, d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 30, vstop 22. 4. 1992, vložek
1,521.374,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Avsec Mitja, Ljubljana, Bizoviška 14,
vstop 24.4.1992, vložek 2.954,77 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Božič Vojko, izstop 23. 12. 1994; Cimperman Vinko, izstop 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, Partizanska 18, vstop 24. 4. 1992, vložek
974,77 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Komac Andrej, Ljubljana, Mlinska pot 21,
vstop 24. 4. 1992, vložek 6.945,22 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krautberger Matjaž, 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, odgovornost: ne odgovarja; Špendal Maksimiljan, Mengeš, Trzin, Prešernova 33, vstop 4.
5. 1992, vložek 2.974,77 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jerman Ana, Ljubljana, Katreževa 24a, vstop 24. 4. 1992, vložek
974,77 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zagožen 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 Zoran, Ljubljana, Podmilščakova 21b, vstop
23. 12. 1994, vložek 2.954,77 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 292
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
453 Inštalacije pri gradnjah; 511 Posredništvo; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Št.43111
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19555 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa PM & A, d.o.o., Mednarodna trgovina, Ljubljana, sedež: Njegoševa
23, Ljubljana, pod vložno št. 1/12033/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5491312
Osnovni kapital: 10,826.000 SIT

Št.43123
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19476 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SCHILLING, gostinske in
turistične storitve, leasing storitve in finančne storitve, d.o.o., Lukovica, sedež:
Lukovica 31, Lukovica, pod vložno št.
1/23412/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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, Lukovica, Lukovica 31, vstop 5. 5. 1993, vložek 1,203.973 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Št.43125
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Ljubljana, pod vložno št. 1/23605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, ustanoviteljev, deležev, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti 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 odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2525
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debelo

Št.43128
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 sodišča 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 raznovrstnih izdelkov; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Št.43232
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02741 z dne 28. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28091/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5949459
Firma: ATELJE HRIBERNIK, Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje, 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 Hribernik-Javornik Andreja, oba Domžale, Depala vas 42, vstopila 24. 5. 1996, vložila po
861.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hribernik Feliks, imenovan 24. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 7031 Dejavnost agencij za posrednitšvo v prometu z nepremičninami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
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vanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-

vina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 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 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 553
Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-

Št.43242
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02445 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa IX, podjetje za trgovino,
storitve, turizem zastopanje in posredništvo, d.o.o., Na Brezno 42, Brezovica pri
Ljubljani, sedež: Na Brezno 42, Brezovica pri Ljubljani, pod vložno št. 1/17040/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 3917328
Firma: X, podjetje za trgovino, storitve, 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 sklepom Srg št. 96/02373 z dne 19. 6. 1996 pri
subjektu vpisa UPIMO GROUP, Menjalnice, upravljanje, financiranje in kapitalske naložbe, d.d., Ljubljana, sedež: Kongresni 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 sklepom 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: Dobrave 4-6, Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/03690/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta, zmanjšanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5003300
Osnovni kapital: 230,000.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili, 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 503 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5050
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nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Matična št.: 5053277
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica 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.43283
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03228 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LESNINA TRGOVINA, trgovsko podjetje, d.d., sedež: Parmova 53,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25091/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5824940
Člani nadzornega sveta: Bojc Janez, Dečko 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 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-

Št.43285
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Št.43293
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16315 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu 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 uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti ter tipa zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5648416
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj:
ISKRA
ELEKTROZVEZE, p.o., Ljubljana, Stegne 11, vstop
10. 11. 1992, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kačič 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 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 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 vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Št.44080
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04015 z dne 29. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28289/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5959365
Firma: VEGOHIT, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VEGOHIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Hude Darinka, imenovana 24. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7310 Raziskovanje in eskperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-45097
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05691 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MOGOTA, d.o.o., zasebno
podjetje za trgovino na debelo in proizvodnja zdravilnih zelišč, Mengeš, sedež:
Blatnica 16, Mengeš, pod vložno št.
1/03778/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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, pridelovanje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač; 01132 Pridelovanje drugega
sadja in začimb; 0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo . mešano kmetijstvo; 9141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1532 Proizvodnja 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 pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja 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 homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
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Rg-45102
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/08411 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ESTA, d.o.o., Podjetje za
proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino, zastopstva, storitve in inženiring, Langusova 5, Ljubljana, sedež: Langusova 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12905/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in pooblastil zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5504139
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jurjevčič Janez, Ljubljana Šentvid, Medno 48, vstop 18. 7. 1991,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hvala Peter, Ljubljana, Pod akacijami 58, vstop 18. 7. 1991, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tekavec
Branko, izstop 15. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hvala Peter, razrešen 15. 5. 1994, in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
neomejeno do 10.000 DEM, za pravne posle, ki presegajo znesek 10.000 DEM ter za
pravne posle odtujevanja nepremičnin oz.
osnovnih sredstev, pa mora imeti predhodno soglasje drugega družbenika.

metnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.
Rg-45107

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, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45105
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09603 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MARKUS DAILY, trgovina, 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 gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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 motorna vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 513 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 552 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering), 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnost drugih pro-

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09643 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa LESAR, d.o.o., proizvodnja in montaža lesenih elementov in pohištva, 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 osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5558271
Osnovni kapital: 1,873.000 SIT
Ustanovitelja: Ižanec Jože in Ižanec Marija, oba Zagradec, Marinča vas 28, vstopila
24. 11. 1991, vložila po 936.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-45108
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09648 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MEDICOPHARM, izdelovanje neživilskih proizvodov, zlasti kovinskih in plastičnih izdelkov, trgovina
na debelo in drobno z neživilskimi proizvodi..., 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 spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
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 sklepom Srg št. 94/09659 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MODULUQ, d.o.o., podjetje za arhitekturo, inženiring in proizvodnjo, Vodice, Polje 22, sedež: Polje 22, Vodice, pod vložno št. 1/23502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in osnovnega kapitala s temile podatki:
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, Vodice, Polje 22, vstop 9. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-45111
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09675 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa STEN, trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152 Hala D, sedež: Šmartinska 152
Hala D, Ljubljana, pod vložno št.
1/10847/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

Rg-45112
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09689 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa DINEX, Trgovina in gostinstvo, Ljubljana, d.o.o., sedež: Ob Sotočju 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/16909/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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, Ljubljana, Bilečanska 2, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,668.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
R-45113
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09706 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa EKOMEX, Podjetje za izdelavo električnih in drugih instalacij, inženiring, trgovina-marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Pokljukarjeva 11a, sedež: Pokljukarjeva 11a, Ljubljana, pod vložno št.
1/15262/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5554730
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oreškovič Jože, Ljubljana, Pokljukarjeva 11a, vstop 4. 12. 1991,
vložek 1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žilič Vera, izstop 1. 5. 1994; Jančigaj Jasmina, Domžale, Mačkovci 63, vstop
4. 12. 1991, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Žilič Vera, razrešena 1. 5. 1994.
Rg-45114
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09720 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa UNPOS, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, marketing, storitve, gostinstvo, turizem, zunanjo trgovino..., sedež: Štebijeva 14, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05726/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, 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 Milivoj, Grosuplje, Adamičeva cesta 1 c, vstop
27. 10. 1992, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Lenarčič Milivoj, imenovan 23. 5.
1994, poleg direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
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Dejavnost družbe je odslej: Proizvodnja
gradbenih elementov; Proizvodnja kovinskih izdelkov; Proizvodnja finalnih izdelkov iz lesa; Proizvodnja finalnih tekstilnih
izdelkov; Proizvodnja in predelava plastičnih mas; Proizvodnja lesne, kovinske in plastične embalaže; Papirna proizvodnja in izdelki iz papirja; Recikliranje sekundarnih
surovin; Trgovina lastnih proizvodov; Trgovina na drobno in debelo živilskih proizvodov; Trgovina na drobno in debelo neživilskih proizvodov; Trgovina in posredovanje v prometu z nepremičninami; Trgovina z avtomobili, deli in priborom na drobno
in debelo; Komisijske prodajalne in posredništvo; Menjalnice; Stojnična trgovina; Prodaja in posredovanje idej, lon posli, informatika; Posli know-how; Leasing vozil, računalniške opreme, športne opreme in delovne sile; Rent a car; Zastavljalnica;
Sejemska prodaja; Turistične agencije in biroji, turistične storitve in organiziranje ter
posredovanje potovanj, izletov, ekskurzij in
drugih turističnih aranžmajev, posredovanje namestitev turistov v objekte pri privatnikih in drugo posredovanje na področju
turizma; Gostinske usluge prehrane, samopostrežne restavracije in restavracije s postrežbo, restavracije prehrane, kavarne, bifeji, catering - nočni in zabavni lokali s
programom, campi, gostinske usluge prenočevanja in prenočišča, moteli, gostilne, planinski domovi in ostale gostinske usluge;
Marketing, storitve raziskave tržišča, kreiranje ekonomske propagande in reklame,
realizacije propagandnih planov in druge
storitve v zvezi s temi posli, priprava in
prezentiranje plakatov in reklamnih panojev; Komercialne storitve pri realizaciji prometa blga in opravljanje komisionarskih poslov na tem področju; Agencijski posli propagande s strani marketinga; Organiziranje
in aranžiranje sejmov, razstav, salonov in
drugih oblik prikazovanja lastne proizvodnje; Gradbeni inženiring; Priprava in izdelava projektov s področja gradbeništva; izdelava in projektiranje tehnične dokumentacije 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 področja 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 dejavnosti družbe: Izvoz in uvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; Izvoz lastnih proizvodov; Uvoz surovin in repromateriala za
lastno proizvodnjo; Posredovanje v zunanjetrgovinskem prometu; Storitve raziskovanja in uporabe informacij v gospodarstvu;
Mednarodni sejmi s področja lastne proizvodnje in turizma; Mednarodni turizem;
Zastopanje tujih partnerjev in konsignacija
v okviru svoje dejavnosti.

in gostinstvo, d.o.o., Kočevje, Roška 46,
sedež: Roška 46, Kočevje, pod vložno št.
1/05636/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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 odgovarjata.

tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi 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 nespecialaiziranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-45115
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09747 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa SAN, trgovina, marketing

Rg-45116
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11774 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa MAVIT, gradbeni inženiring in storitve d.o.o., Ljubljana, Metoda
Mikuža 15, sedež: Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23731/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev, deležev in osnovnega 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 sklepom 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 uskladitev 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, Ljubljana, Mala čolnarska 4d, vstop 30.12.1994,
vložek 982.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kristančič Azra, Ljubljana, Čufarjeva 4, vstop 30. 12. 1994, vložek 539.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; A.A. Business Center d.o.o., Ljubljana, izstop 30. 12.
1994; ARTE BELTRAME, s.n.c. Udine, izstop 30. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,

Rg-45121
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15020 z dne 16. 7. 1996
pri subjektu vpisa METALKA STANOVANJSKE STORITVE, Podjetje za stanovanjske storitve in promet z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, sedež: Čufarjeva 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/21229/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5701104
Osnovni kapital: 6,733.218,50 sIT
Ustanovitelji: METALKA STORITVE,
podjetje za opravljanje storitev, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, vstop 11. 1. 1993;
vložek 1,364.274,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Logar Danilo, Ljubljana, Clevelandska 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, odgovornost: ne odgovarja; Glinšek Ferdinand,
Ljubljana, Clevelandska 49, vstop 11. 1.
1993, vložek 179.565 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hostnik Marija, Ljubljana, Puhova 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 odgovarja; Leban Zdravko, Ljubljana, Neubergerjeva 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, odgovornost: ne odgovarja; Opara Ana, Trebnje, Dolenja nemška vas 37, vstop 11. 1.
1993, vložek 94.910 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Petrov Milan, Ljubljana, Podvozna pot 4b, vstop 11. 1. 1993, vložek
91.018 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pipa Stanko, Ljubljana, Petrovičeva 23, vstop
11. 1. 1992, vložek 205.559 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štih Marta, Ljubljana,
Cesta 24. junija 28, vstop 11. 1. 1993, vložek 93.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vidic Marta, Borovnica, Cesta pod goro 22,
vstop 11. 1. 1993, vložek 35.913 SIT, odgovornost: 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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

in naprav Ljubljana, d.o.o., sedež: Letališka 33, Ljubljana, pod vložno št.
1/12515/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5489644
Osnovni kapital: 1,501.742 SIT
Ustanovitelj: GIP GRADIS LJUBLJANA, 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 letala 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 gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 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 Izolacijska 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 naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in

gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem.

Rg-45123
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15781 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GRADIS, Tovarna strojev

Rg-45137
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo 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, Dalmatinova 1
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 1
Osnovni kapital. 1,734.986 SIT
Ustanoviteljica: Markovič-Predan Aleksandra, Ljubljana, Športna ulica 17, vstop
20. 5. 1993, vložek 1,734.986 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 221
Založništvo; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 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, radijskimi 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 trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 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 prodajalnah z živili; 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 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost 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, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 7210 Svetovanje o računalniških napravah, 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 7230
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških

in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 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 Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 924
Dejavnost tiskovnih agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-45142
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19669 z dne 24. 7. 1996 pri
subjektu vpisa POSLOVNI IZID, knjigovodske storitve, d.o.o., Dolsko, Vinje 85,
Dol pri Ljubljani, sedež: Vinje 85, Dolsko, Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/21124/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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 izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 6024 Cestni tovorni promet; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 721 Svetovanje o računalniških napravah, 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnost, povezana s podatkovnimi bazami; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 78440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Rg-45144
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19682 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa JARH, Gostinstvo, trgovina, proizvodnja, promet, d.o.o., Ljubljana, Bratov Komel 43, sedež: Bratov Komel 43, Ljubljana Šentvid, pod vložno št.
1/10402/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala, tipa zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5459826
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jarh Janez, Ljubljana Šentvid, Bratov Komel 43, vstop 26. 11. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45146
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00480 z dne 27. 3. 1996 pri
subjektu vpisa LB Factoris, družba za
opravljanje poslov faktoringa, d.d., Ljubljana, 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: Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-45147
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5350379
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Bogovič Branko, Ljubljana, Anžurjeva 8c, vstop 20. 2. 1990, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gerič Bogovič Stanina, Ljubljana, V Topli-

Stran 3144

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 42 – 17. VII. 1997

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 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6312 Skladiščenje.

5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (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 programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov.

ekonomsko-organizacijske storitve in zastopanje, C. Ceneta Štuparja 28a, Ljubljana, sedež: C. Ceneta Štuparja 28a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04160/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5539102
Ustanoviteljica: Terglav Breda, Ljubljana, 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: direktor Terglav Jurij, razrešen 9. 5. 1995; zastopnica Terglav Breda, razrešena 9. 5. 1995
kot namestnica direktorja in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev; prokurist Knuplež Bojan, Lenart, Kraigherjeva 1, imenovan 9. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996: 511
Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki; ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnini
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-45148
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00569 z dne 17. 7. 1996 pri subjektu vpisa METALKA STANOVANJSKE
STORITVE, Podjetje za stanovanjske storitve 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 sklepom Srg št. 95/02156 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MEDIPREM, Medicinska
oprema, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Tratnikova 22, sedež: Tratnikova 22, Ljubljana, pod vložno št. 1/23094/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5787629
Firma: ERBE elektromedicina, Medicinska oprema, d.o.o., Ljubljana-Šentvid,
Tratnikova 22
Skrajšana firma: ERBE elektromedicina, d.o.o., Ljubljana-Šentvid
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;

Rg-45157
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03909 z dne 25. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOUSLUGA, servis, trgovina, gostinstvo, prodaja rabljenih motornih vozil, d.o.o., sedež: Dolenjska 361,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02173/00 vpisalo 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 sklepom Srg št. 95/03933 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa LIP JELKA, lesno industrijsko podjetje, d.o.o., Draga, sedež:
Podpreska 9, Draga, pod vložno št.
1/15130/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in deleža 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 sklepom Srg št. 95/04036 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DENOR, podjetje za svetovanje, 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: zastopnik Sladič Franc, razrešen 30. 6. 1995;
zastopnik Mrak Alojša, Ljubljana, Rusjanov trg 9, imenovan 1. 7. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.
Rg-45160
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04049 z dne 9. 7. 1996 pri
subjektu vpisa FACTA, d.o.o., podjetje za

Rg-45161
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04094 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MICRO PRO- CES, podjetje za računalništvo, d.o.o, Hranilniška
7a, Ljubljana, pod vložno št. 1/04254/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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 Andrej, 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 subjektu vpisa GRECO International, d.o.o., svetovanje na področju rizikov in zavarovanja, Ljubljana, d.o.o., sedež: Wolfova 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19480/00 vpisalo 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: direktor Oswald Johann, razrešen 29. 6. 1995;
prokurist Leskovar Jože, razrešen 29. 6.
1995; direktor Škofič Peter, Ljubljana, Zupančičeva 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.

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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za

tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-45165
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5129826
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čibej Borut, razrešen 30. 9. 1996;
zastopnik Marc Jože, Ljubljana, Tabor 14,
imenovan 1. 10. 1995, zastopa kot upravitelj zadruge neomejeno razen, da je za veljavno sklenitev pogodb o nabavi in prodaji
osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe, o najemu investicijskih kreditov ter o
poslovno tehničnem sodelovanju potreben
predhodni sklep upravnega odbora zadruge.
Rg-45169
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05438 z dne 10. 5. 1996
pri subjektu vpisa MERCATOR-TRGOPROMET, trgovinsko podjetje, Kočevje,
Ljubljanska 18, d.d., sedež: Ljubljanska
18, Kočevje, pod vložno št. 1/02780/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja s temile podatki:
Matična št.: 5002559
Firma: MERCATOR-TRGOPROMET,
d.d., Kočevje
Skrajšana firma: MERCATOR-TRGOPROMET, 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; MERCATOR-ROŽNIK, d.d., izstop 13. 6. 1995;
MERCATOR-TRGOPROMET, Kočevje,
d.d., izstop 13. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Glad Ivan, Banja Loka, Banja Loka
16, razrešen 13. 6. 1995 in ponovno imenovan za direktorja, ki mora pridobiti soglasje
nadzornega sveta za naslednje posle: pridobitev, odtujitev in obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in ukinjanje družb in podružnic doma in v tujini; investicije, prodaja ali nakup osnovnih sredstev, ki v poslovnem letu presegajo zneske določene v
vsakokratnem veljavnem gospodarskem načrtu koncerna; nakup ali prodaja patentov,
blagovnih znamk, najetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli niso bili predvideni v letnem planu družbe ali niso v zvezi
z dejavnostjo družbe; nakup in prodaja delnic ali deležev v dolgoročno lastništvo;
vzpostavitev in ukinjanje bančnih povezav.

Rg-45170
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 spremembo 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., Podlehnik, Dežno pri Podlehniku 2a, vstop 23. 11.
1995, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja 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, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

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 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 361 Proizvodnja pohištva; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
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; 744 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-45171
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 sodišča spremembo imena predstavništva s temile 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, razvedrilo 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 sklepom Srg št. 96/00085 z dne 11. 4. 1996 pri
subjektu vpisa TRDIĆ, Storitve, trgovina,
k.d., Ljubljana, sedež: Pločanska 7, Ljubljana, pod vložno št. 1/25325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža 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 premoženjem; Trdić Barbka, Ljubljana, Pločanska 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 sklepom Srg št. 96/00120 z dne 11. 4. 1996 pri
subjektu vpisa KIMI COMMERCE, proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Planjava 1, Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/03855/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5311802
Firma: KIMI, d.o.o., proizvodno trgovsko podjetje
Skrajšana firma: KIMI, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996:
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-

Rg-45180
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile 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, odgovornost: ne odgovarja; Vrbič Zoran, Brezovica, 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.

Rg-45183
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
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okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55403 Točenje 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 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-

Rg-45185
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00660 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES, Gradbeni material in stavbno pohištvo, družba
za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22, sedež: Dunajska cesta 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/13565/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena ustanovitelja, osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5526671
Osnovni kapital: 144,765.901,80 SIT
Ustanovitelji: SLOVENIJALES, Mednarodno 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 drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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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 splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1996: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 157 Proizvodnja krmil za prehrano živali; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 241 Proizvodnja osnovnih kemikalij;
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 245 Proizvodnja 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 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 247 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2470 Proizvodnja umetnih
vlaken; 341 Proizvodnja motornih vozil;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 342 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic, polprikolic; 343 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 354 Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
355 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 511 Posredništvo; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 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 pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 7483 Pakiranje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi sklepa Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 01197/95-BR z dne 4. 12. 1995.

Rg-45187
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00831 z dne 23. 7. 1996 pri
subjetu vpisa FINALES, Predelava in prodaja lesa, d.o.o., Trbovlje, sedež: Nasipi
52, Trbovlje, pod vložno št. 1/13698/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5538408
Ustanovitelj: RUDNIK TRBOVLJEHRASTNIK, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 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 Proizvodnja lesene embalaže; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah.
Rg-45192
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01704 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu vpisa AGROTEHNIKA-TRGOVINA, d.o.o, Ljubljana, Tržaška c. 132, sedež: Tržaška c. 132, Ljubljana, pod vložno
št. 1/06105/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega 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 odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 18. 3. 1996, vložek
65,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: generalni direktor Rogelj Peter, razrešen 18. 4.
1996; direktor Gosar Zvone, Ljubljana, Česnikova ul. 24, imenovan 18. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-45193
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 podatki:
Matična št.: 5942381
Firma: AVTO ADUT, družba za trgovino, uvoz in izvoz, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO ADUT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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: direktor 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 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 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 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 92623 Druge športne dejavnosti.
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Rg-45194
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Ljubljana, pod vložno št. 1/21215/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5711827
Firma: EUROIN FOND MANAGEMENT, družba za finančni inženiring in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EUROIN FOND MANAGEMENT, 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, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1996: 511
Posredništvo, 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 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 raznovrstne poslovne dejavnosti; 90422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.

braževanje, namizno založništvo in svetovanje, 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 Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 12. 4. 1996, vložek 529.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 12. 4. 1996, vložek 265.000 SIT, odgovornost: 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, Snebersko nabrežje 76, vstop 12. 4. 1996, vložek 582.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brezigar-Pucelj Jordana, Solkan, Soška
14, vstop 12. 4. 1996, vložek 582.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Trontelj-Dolinšek Lea, Grosuplje, Peč 6, vstop 12. 4. 1996,
vložek 424.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bric Sonja, Ljubljana, Mokrška 15,
vstop 26. 12. 1990, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Jovan Anica, razrešena 1. 3. 1996
kot v.d.direktorice in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev,
razen v naslednjih primerih, ko potrebuje
predhodno soglasje skupščine: pridobitev,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin; investiranje, najemanje posojil ali leasinga,
dajanje posojil; leasinga ali poroštev, sklepanje zakupnih pogodb v višini, ki presega
osnovni kapital družbe; izplačevanje predujmov na račun udeležbe pri dobičku; podeljevanje prokure ali neomejenih pooblastil.
Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 00642/01217-1996/TT z dne 23. 4.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 6521 Finančni zakup
(leasing).

Rg-45198
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01963 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa Kmečka družba za upravljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana, sedež: Miklošičeva 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25274/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pooblastila upravi za
povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
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 sklepom Srg št. 96/01986 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MIKRO ADA, Podjetje za
proizvodnjo računalniške opreme, izo-

Rg-45202
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Ljubljana, pod vložno št. 1/21919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5728487

Rg-45203
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02325 z dne 28. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27948/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5945453
Firma: KORITNIK IN OSTALI, družba za svetovanje na področju medicine,
d.n.o.
Skrajšana firma: KORITNIK IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Podmilščakova 9a
Ustanovitelja: Koritnik Branko in Grgič
Koritnik Živa, oba Ljubljana, Podmilščakova 9a, vstopila 3. 5. 1996, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor 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 izdelki; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje; 8514 Druge zdravstvene
dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-45206
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02456 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa VEKTOR, podjetje za mednarodno špedicijo in transportni inženiring, d.d., Jesenkova 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01784/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5157455
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gen.
dir. Pavček Zdenko, Ljubljana, Pokljukarjeva 53, razrešen 29. 6. 1995 in ponovno imenovan za generalnega direktorja. Družbo vodi začasna uprava v dobro družbe samostojno in na lastno odgovornost. Član uprave
zastopa in predstavlja družbo samostojno
nasproti tretjim.
Rg-45208
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 posredovanje, Trg prekomorskih brigad 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10002/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5526965
Firma: BOVI, podjetje za zastopanje
tujih firm, ekonomske, organizacijske storitve, storitve intelektualne lastnine, prometne 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 namene; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah.

ki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno 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 igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine; 926 Športna dejavnost; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 950 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodajai strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

Rg-45209
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost 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 oblačil in dodatkov, d.n.; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapiskov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 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-

Rg-45210
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02594 z dne 21. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28061/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5950279
Firma: LESNINA LES, Trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LESNINA LES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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: direktor 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 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
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izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5150 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov, 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, 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 odgovarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica 28, vstop 9. 1. 1996, vložek
1,397.761.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; delničarji Autocommerce d.d., vstopili 9. 1. 1996, vložili po 941.130.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: generalni direktor Rigelnik Herman, Mežica, Partizanska cesta 19, razrešen 31. 1. 1996 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev kot začasni generalni direktor.

mi proizvodi na debelo in drobno v zunanjem in notranjem prometu: Prevoz za lastne potrebe.

Rg-45211
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 sodišča spremembo sedeža in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5928443
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Arah Janko, Slovenj Gradec, Kopališka 20, imenovan 27. 5. 1996; prokurist
Ećimović Timi, razrešen 27. 5. 1996.
Rg-45212
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02660 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AUTOCOMMERCE, zunanja in notranja trgovina, servis in proizvodnja, d.d., Ljubljana, Allendejeva 5,
sedež: Allendejeva 5, Ljubljana, pod vložno 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 tehnične storitve, r.o., izstop 9. 1. 1996; delavci
Autocommercea kot delničarji po seznamu,
izstopili 9. 1. 1996; Kapitalski sklad pokoj-

Rg-45213
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02761 z dne 9. 7. 1996 pod
št. vložka 1/02828/03 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5026024058
Firma: ABANKA d.d., Ljubljana, Podružnica 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: zastopnica Jurko Nada, Velenje, Paka 54, imenovana 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 sklepom Srg št. 96/02783 z dne 18. 6. 1996 pod
št. vložka 1/23502/01 vpisalo v sodni register 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., podjetje za arhitekturo, inženiring in proizvodnjo,
Vodice, Polje 22, vstop 30. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Čebašek Emilija, Vodice, Polje 22,
imenovana 30. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost v zunanjetrgovinskem prometu: Razvoj, izdelovanje in prodaja gradbenih polizdelkov in izdelkov; Promet z nepremičninami; Zastopanje domačih in tujih
pravnih in fizičnih oseb; Izvajanje in oddajanje investicijskih del v izvedbo domačim
in tujim osebam; Izdelava predhodnih raziskovanj, izdelava idejnih projektov, študij
in analiz; Izdelava investicijskih programov;
Izdelava projektnih nalog; Projektiranje nizkih in visokih gradenj; Projektiranje elektro
in strojnih instalacij; Izdelava požarno-varnostnih elaboratov in projektov; Nadzor nad
izvajanjem del in realizacije investicijskih
programov, Inženiring; Organizacija in izvajanje konsignacijskih, posredniških, zastopniških in kooperacijskih poslov v prometu blaga in storitev; Trženje z neživilski-

Rg-45216
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 sodišča spremembo poštne številke s temile
podatki:
Matična št.: 5589592
Sedež: Ljubljana-Šmartno, Vipotnikova 7.
Rg-45219
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča spremembo firme s temile
podatki:
Matična št. 5648157
Firma: No.2 – AVTO ŠOLA KOZLEVČAR & 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 sklepom Srg št. 96/02998 z dne 21. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EKO, podjetje za promet,
proizvodnjo, razvoj, raziskave in svetovanje ekološko ugodnih kemičnih izdelkov, d.o.o., Ljubljana, Stanežiče 26, sedež: 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 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih
sredstev; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 731 Raziskovanje in eskperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
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dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Homburg, Nemčija, Kolping-strasse 10,
vstop 22. 8. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnost drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.

Rg-45221
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03176 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MATENI S.C., d.o.o., podjetje za mednarodni transport, špedicijo,
rent a car, uvoz-izvoz in trgovino, Brejčeva 19, Domžale, pod vložno št. 1/10669/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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 gorivi; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 634 Dejavnost drugih prometnih agencij; 6340 Dejavnost drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 926 Športna dejavnost; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-45223
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03230 z dne 18. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MIB, finančne in računovodske storitve, d.o.o., Trg Of 14, Ljubljana, pod vložno št. 1/12378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega 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 sklepom Srg št. 96/03511 z dne 29. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28220/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št. MAKRA INTERNATIONAL, družba za zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MAKRA INTERNATIONAL, 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: direktorica Kranjc Magda, imenovana 5. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-45231
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04528 z dne 3. 9. 1996 pri
subjektu vpisa WRIGLEY, trgovska družba za prehrambene in slaščičarske proizvode d.o.o., Ljubljana, sedež: Špruha 34,
Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/13470/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5525012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 predmet pogodbe prenos lastništva na nepremičninah ali zakup nepremičnine; če je predmet pogodbe prenos pooblastila za zastopanje 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 poroštvo za posojilo zunanjemu partnerju.
Rg-45232
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04593 z dne 13. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28336/00 vpisalo v sodni register 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 odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Šišenska c. 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: DAEWOO Handels GmbH, Frankfurt/Main, Nemčija, Hahnstrasse
31-35, vstop 22. 8. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ulčar Jožef, Ljubljana, Dunajska c. 101,
imenovan 22. 8. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Cho Il-Hyung, Bad

Rg-45234
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04614 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa METALKA INTER, Podjetje 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 zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5742153
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 sklepom Srg št. 96/04733 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa CESTNIK, podjetje za svetovanje s področja zdravstvene nege,
d.o.o., Ljubljana, Mirje 2, sedež: Mirje 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07041/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5385032
Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih 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 sklepom 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, Ljubljana, pod vložno št. 1/19229/00 vpisalo v sodni 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 izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 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.

mi, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-45238
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17852 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu vpisa JADERA, d.o.o., ekonomski in informacijski inženiring, Ulica Matije Tomca 4, Domžale, pod vložno št.
1/17159/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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, ekonomski in informacijski inženiring d.n.o.
Skrajšana firma: JADERA Zager & Zager 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 svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-

Rg-45242
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18391 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PREDO, textil, mašine, servis, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 11, sedež: Leskoškova
11, Ljubljana, pod vložno št. 1/15969/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
ustanoviteljev, firme, sedeža, deležev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5574056
Firma: PREDO, tekstil, stroji, servis,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Zgornje Gameljne 20f
Skrajšana firma: PREDO, d.o.o., Ljubljana
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, odgovornost: ne odgovarja; Robas Drago,
Medvode, Sp. Pirniče 21, vstop 12. 8. 1992,
vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; 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 dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-

Rg-45243
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/06104 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VALAM, podjetje za storitve 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 sodišča spremembo firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5593875
Firma: VALAM, d.o.o., trgovina in storitve
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 sklepom Srg št. 95/05730 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TRIION, notranja in zunanja trgovina, organiziranje, marketing,
inženiring in proizvodnja, Ljubljana,
d.o.o., Gregorčičeva 21, sedež: Gregorčičeva 21, Ljubljana,
pod vložno št.
1/16679/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti, spremembo osnovnega 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 odgovarja; Koder Miloš, Ljubljana, Trdinova 5,
vstop 19. 3. 1992, vložek 811.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Miklič Katarina,
Ljubljana, Trubarjeva 8, vstop 19. 3. 1992,
vložek 408.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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 Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 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 drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 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 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350
Proizvodnja ur; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5135 Trgovi-

na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, 52473 Dejavnost papirnic; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9303 Druge

storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-45245
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05727 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ŽIV–AL, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o.,Ig, sedež: Iška 16c,
Ig, pod vložno št. 1/16765/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spremembo
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in uskladitev 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, Ljubljana, Trubarjeva 8, vstop 30. 3. 1992, vložek
233.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Miklič Špela in Miklič
Jaka, oba Ljubljana, Trubarjeva 8, vstopila
20. 11. 1995, vložila po 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 0125
Reja drugih živali; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1772 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 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 sklepom Srg št. 95/05551 z dne 17. 6. 1996
pri subjektu vpisa AGROINSPEKT d.o.o.,
Podjetje za opravljanje kontrole kakovosti in količine blaga, Ljubljana, Krekov
trg 7, sedež: Krekov trg 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09656/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5435536
Ustanovitelja: Rožman Matjaž, Ljubljana, Poljanski nasip 32, vstop 27. 11. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Glavina Marino, Izola, Levstikova 2,
vstop 21. 11. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rožman Matjaž, razrešen 21. 11. 1995
in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo do vrednosti 4,350.000 SIT;
prokurist Glavina Marino, imenovan 21. 11.
1995.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preiz-

kušanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.

no št. 1/05557/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti, spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5350875
Ustanovitelj: Šušteršič Gregor, Ljubljana, Pod Kostanji 49, vstop 12. 2. 1990, vložek 1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Almack-Marovt Dušanka, izstop 7. 4.
1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica 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 nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 611
Pomorski promet; 612 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 622 Izredni zračni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnost drugih prometnih agencij;
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, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-45251
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18387 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu vpisa GSI, Podjetje za opravljanje poslovnih in drugih storitev, trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Borštnikov trg 1, Ljubljana, sedež: Borštnikov
trg 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/08949/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
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 odgovarja.
Rg-45252
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03009 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PRAZNIK, VIDEOTEKA,
d.o.o., Šentvid pri Stični 158, sedež: Šentvid pri Stični 158, Šentvid pri Stični, pod
vložno št. 1/08775/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5422396
Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z
električnimi
gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 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 specializiranih prodajalnah, d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55202 Dejavnost okrepčevalnic; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 9212 Distribucija filmov in vidieofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Rg-45253
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02048 z dne 19. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AAA, turistično podjetje,
d.o.o., Prešernova 7, Ljubljana, pod vlož-

Rg-45255
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02354 z dne 19. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28058/00 vpisalo v sodni register 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, Ljubljana, Runkova ulica 10, vstop 30. 4. 1996,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Mrak Branko, Radovljica, Gorenjska cesta 33a, vstop 30. 4. 1996,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Bizjak Anastazija, imenovana 30. 4.
1996, zastopa družbo kot namestnica direktorja; direktor Mrak Branko, imenovan 30.
4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1996:
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.
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Rg-45256
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02275 z dne 14. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28012/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5946921
Firma: PED & PED, podjetje za računovodstvo, trgovino, transport in storitve, d.o.o., Gladež 21, Podlipovica, Izlake
Skrajšana firma: PED & PED, d.o.o.,
Izlake
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Izlake, Gladež 21, Podlipovica
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanovitelji: Repovš Petra, in Repovš
Edi, vložila po 522.667 SIT ter Repovš Danica, vložek 522.666 SIT, vsi Izlake, Gladež 221, Podlipovica, vstopili 29. 4. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Repovš Petra, imenovana 29. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Repovš Danica, imenovana 29. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, 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 kopenski potniški promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve 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 prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

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 odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Resljeva 24
Osnovni kapital: 50,304.834,60 SIT
Ustanovitelj: NATURAL LUXEMBOURG S.A., Charlotte, Luxemburg, 51
Boulevard Grand-Duchesse, vstop 20. 6.
1996, vložek 50,304.834,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Židov Bojan, Ljubljana, Viška cesta
49b, imenovan 20. 6. 1996, kot direktor zastopa družbo v vseh poslih, pri katerih vrednost posla ne presega 5.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, veljavnem na dan sklenitve posla. Za sklepanje poslov, ki presegajo zgornjo omejitev potrebuje direktor pooblastilo
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 0113
Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb
in rastlin za proizvodnjo pijač; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-45257
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 spremembo družbenikov in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5908540
Ustanovitelji: Schollmayer Jurij, Ljubljana, Celovška 147, vstop 28. 12. 1995,
vložek 327.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šolmajer Janko, Ljubljana, Pod Topoli 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 sklepom Srg št. 96/02197 z dne 20. 6. 1996 pod

Rg-45259
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17754 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PRELES, mizarstvo, trgovina, inženiring, d.o.o., Preserje, Kamniška 20, Radomlje, sedež: Kamniška 20,
Preserje, Radomlje, pod vložno št.
1/23939/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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 odgovarjajo.
Rg-45264
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 sedeža, družbenika, firme, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jerman Franc, imenovan 19. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Baus
Ivan, razrešen 19. 1. 1996; zastopnik Frim
Milan, razrešen 19. 1. 1996.

Rg-45265
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17211 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ALFLEX, proizvodnja, trgovina, 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 osnovnega kapitala, spremembo firme, uskladitev
dejavnosti ter spremembo zastopnika in
ustanoviteljev s temile podatki.
Matična št.: 5663083
Firma: ALFLEX, proizvodnja, trgovina, 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: direktor Alič Janko, razrešen 22. 6. 1993.
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1996: 0102
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic 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 slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
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stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 273
Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja objektov 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 rušenje 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 kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posrednišvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-

ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecialziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov, 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil 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;
723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevajanje.
Rg-45266
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17118 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TRADE–LAP, trgovina, inženiring, uvoz-izvoz, d.o.o., Trzin, Peske
13, sedež: Peske 13, Trzin, pod vložno št.
1/09877/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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, odgovornost: 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 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
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govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-45269
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5936039
Dejavnost, vpisna dne 18. 6. 1996: 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost.
Rg-45270
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01285 z dne 27. 3. 1996 pri
subjektu vpisa FEBUS, trgovina, inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bežigrad 27, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09943/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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: Rumpret 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 impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogre-

Rg-45279
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00193 z dne 21. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MA-JA GRAFIKA 22, grafika, 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 odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja 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 sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 50101 trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in 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

Rg-45284
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Kamnik, pod vložno št. 1/11717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in firme s temile podatki:
Matična št.: 5480248
Firma: LASTNINA, podjetje za svetovanje, 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 sklepom Srg št. 95/00124 z dne 18. 3. 1996
pri subjektu vpisa ABSTRACTA, Notranja oprema bivalnih in poslovnih prostorov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Koprska 94,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12867/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5507243
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kopač Brane, LjubljanaŠentvid, Ul. Bratov Komel 15, vstop 1. 7.
1991, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lazarevič Milan, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 363, vstop 1. 7. 1991,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hozjan Irena, Vrhnika, Na klancu 6,
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vstop 1. 7. 1991, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 3812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 361 Proizvodnja pohištva; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6521 Finančni
zakup (leasing); 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Ustanovitelj: Dolinar Alojzij Andrej,
Ljubljana, Pod hruško 2, vstop 15. 5. 1990,
vložek 2,167.480 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolinar Barbara, izstop 31. 12.
1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica 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, slame in protja; 212 Proizvodnja izdelkov iz
papirja in kartona; 221 Založništvo; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca; 287 Proizvodnja drugih kovinskih 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 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 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 proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5112 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s

tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnost drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744 Ekonomska
propaganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska
in videodejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agencij; 926 Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-45287
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13661 z dne 27. 3. 1996 pri
subjektu vpisa INOPROJEKT, podjetje za
inovacije in projektiranje, d.o.o.,Ljubljana, sedež: Ul. bratov Babnik 19, Ljubljana, pod vložno št. 1/12722/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
sedeža, firme, osnovnega kapitala in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5504872
Firma: INOPROJEKT, podjetje za inovacije in projektiranje, d.o.o., Ljubljana,
Staničeva 41
Sedež: Ljubljana, Staničeva 41
Osnovni kapital 2,172.189 SIT
Ustanovitelji: Burkeljca Peter, Ljubljana, 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, Ljubljana, Ilovški štradon 30, vstop 27. 5. 1991,
vložek 392.042 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Radulac Miroslav, Ljubljana, Ul. Bratov 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, odgovornost: ne odgovarja; Grilc Marjan, Ljubljana, 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: zastopnik Burkeljca Peter, imenovan 20. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot namestnik direktorja.
Rg-45292
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/20292 z dne 21. 3. 1996 pri
subjektu vpisa HIDROSTISK, Podjetje za
trgovino na debelo in drobno, uvoz, izvoz, d.o.o., Ljubljana, Pod Hruško 2, sedež: Pod Hruško 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07135/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo ustanoviteljev, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5620783
Osnovni kapital: 2,167.480 SIT

Rg-45293
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11159 z dne 28. 3. 1996 pri
subjektu vpisa BS TEHNIK, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Domžale, Slamnikarska ulica 1, Domžale, pod vložno št.
1/14519/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
firme s temile podatki:
Matična št.: 5695635
Firma: BS TEHNIK, d.o.o., Proizvodnja 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 sklepom Srg št. 94/18403 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu vpisa TEHNIŠKI BIRO ZAJEC,
d.o.o. za projektiranje, zastopanje, Kočevje, sedež: Pri Unionu 5, Kočevje, pod
vložno št. 1/15817/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti, uskladitev z
zakonom gospodarskih družbah in spremembo 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 svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

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 uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5670497
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Držan Robert in Držan Šešek 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 galanterije, 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 ognjevzdržne keramike; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca; 281 Proizvodnja 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 gradbena dela; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve potovalnih 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 javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti.

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 odgovarjata.

Rg-45307
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00129 z dne 18. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ASPIRO SOFTWARE,
Programska oprema in računalniški inženiring, d.o.o., Linhartova 62a, Ljubljana, sedež: Linhartova 62a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16436/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov in zastopnika 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 odgovarja; Gramc Roman, Ljubljana, Ob studencu 44, vstop 23. 12. 1993, vložek
301.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja:
Jakop Majda, izstop 9. 1. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 sklepom Srg št. 94/13205 z dne 22. 3. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVEZ, storitve pisarniškega poslovanja in trgovina, Ljubljana, d.o.o., sedež: Stegne 19, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16580/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnovnega 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 Kregar Dušana, Ljubljana, Ellerjeva 49, vstop
23. 12. 1993, vložek 636.400 SIT, odgovornost: 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 sklepom Srg št. 94/17768 z dne 25. 3. 1996 pri
subjektu vpisa VIA MEDIA, Trgovsko in

Rg-45311
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19917 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu vpisa BRADING, Podjetje za promet z nepremičninami, izvedenstvo, cenitve in projektiranje, d.o.o. Stahovica, sedež: Zagorica 4, Stahovica, pod vložno št.
1/19223/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

Rg-45313
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17200 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa CAR–AGRO, družba za trgovanje 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 gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala ter uskladitev in spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5633117
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: CARTRONIK d.o.o., Ljubljana, 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 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina

Št. 42 – 17. VII. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3161

na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki, 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-

no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov,
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering) 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-45318
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5606080
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Banovič Samo, Ljubljana,
Tolstojeva ulica 10, vstop 22. 3. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-

Rg-45321
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17301 z dne 20. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ABAX, podjetje za zastopanje in posredovanje, d.o.o., Chengdujska 22, Ljubljana, sedež: Chengdujska 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15597/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo firme, 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 inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje.
Rg-45326
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5842077
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Podbevšek Bojan, razrešen 5. 2. 1996;
direktor Šlebinger Danijel, Ljubljana Ćrnuče, Polanškova ulica 13, imenovan 5. 2.
1996, lahko za družbo podpisuje: posle do
vrednosti 5.000 USD v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan sklenitve posla; posle, ki presegajo
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vrednost 5.000 USD v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve posla, pa le skupaj s prokuristi.

pri sklepanju pravnih poslov nad 1,000.000
SIT potrebuje soglasje skupščine; zastopnica Kovačič Lidija, imenovana 16. 2. 1996,
zastopa družbo kot pomočnica direktorja.
Pri sklepanju pravnih poslov nad 1,000.000
SIT potrebuje soglasje skupščine; zastopnica Radonič Ina, imenovana 16. 2. 1996, pri
sklepanju pravnih poslov nad 1,000.000 SIT
potrebuje soglasje skupščine; zastopnik Kodermac 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 nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 926 Športna dejavnost; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
203 Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja 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 dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 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 drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-45327
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Ljubljana, pod vložno št. 1/24660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo 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; Čuden Lovro, Logatec, Stara cesta 16, vstop
29. 12. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; OMEGA AIR
INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 37, vstop 1. 6. 1993, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-45328
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01349 z dne 22. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MONDENA KREATIVNE
KOMUNIKACIJE, agencija za oblikovanje in posredovanje tržnih komunikacij,
studio za grafično oblikovanje in založba,
d.o.o., Taborska 15, Grosuplje, sedež; Taborska 15, Grosuplje, pod vložno št.
1/24623/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravni sklep Srg 4978/95 in popravo 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: prokurist Frbežar Ivan, imenovan 3. 10. 1995.
Rg-45332
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00839 z dne 27. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27654/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5935512
Firma: PROTEUS 1, turizem, svetovanje in organiziranje potovanj, d.o.o.
Skrajšana firma: PROTEUS 1, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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 odgovarja; Smrke Franci, Gabrovka, Moravče
pri Gabrovki 64, vstop 16. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Jager Leopold, imenovan 16. 2. 1996,

Rg-45333
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/00817 z dne 26. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27646 /00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5930570
Firma: WE&MI, družba za proizvodnjo oblačil in trgovino, d.o.o., Izlake, Valvazorjeva 11
Skrajšana firma: WE&MI, d.o.o., Izlake
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Izlake, Valvazorjeva 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Veber Miloš, Izlake, Valvazorjeva 11, vstop 19. 1. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Veber Miloš, imenovan 19. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1996: 176
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 201

Rg-45334
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/01288 z dne 27. 3. 1996 pri
subjektu vpisa SNEŽNIK SINPO, Proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Kočevska Reka 1a, Kočevska Reka, pod vložno št. 1/25898/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5869498
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Gabrič Stanislav, razrešen 6. 1. 1996 kot
v.d. direktorja; zastopnik Muhvič Antun, Stara 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 sklepom Srg št. 96/01621 z dne 13. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28006/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5940613
Firma: TRGOVSKO POSLOVNI CENTER BARJE, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BARJE, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Mestni trg 8
Osnovni kapital: 138,200.000 SIT
Ustanovitelji: LJUBLJANSKE MLEKARNE 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 Zoran, Ljubljana, Vinterca 55, vstop 7. 2. 1996,
vložek 40,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 prometu z nepremičninami; 7032Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Matična št.: 5335183
Firma: 05–TRADE, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: 05–TRADE d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 172
Tkanje tekstilij; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih izdelkov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov.

pomočkov in igrač; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52462 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-45344
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, sedež: Dolenjska 244, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20436/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in sremembo osnovnega kapitala 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 sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5630711
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kljajič Ivan, Hrastnik, Brnica 4, imenovan 1. 5. 1996.
Rg-45346
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02393 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KUPLET, d.o.o., Ljubljana, proizvodnja pletenin in trgovina s tekstilnim blagom, Čemažarjeva 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/04658/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
dejavnosti s temile podatki:

Rg-45347
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5391318
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-

Rg-45348
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02340 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa FILIP–MURANO, Gostinstvo, proizvodnja, servis, d.o.o., Ljubljana, Skopska 2, sedež: Skopska 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/22018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža 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, Malovaška ulica 34.
Rg-45352
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01620 z dne 17. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28035/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti, zastopnikov, poslovnega deleža, 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., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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 Tomaž, 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 Robert, 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 Stanislav Jaromir, Ljubljana, Kantetova 12,
vstop 26. 4. 1996, vložek 142.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Flajs Miloš Ivan,
Ljubljana, Malči Beličeve 135, vstop 26. 4.
1996, vložek 247.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jordan Ferdo, Koper, Veluščkova 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: direktor Kohne Tomaž, imenovan 22. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Pušnik 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 Sadjarstvo; 0125 Reja drugih živali; 050 Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 0501 Ribištvo, 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
111 Pridobivanje nafte in zemeljskega plina; 1110 Pridobivanje nafte in zemeljskega
plina; 112 Storitve v zvezi s pridobivanjem
nafe in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 1411 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 142 Pridobivanje peska in gline; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 153 Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost 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 brezalkoholnih pijač; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 221 Založništvo, 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov, 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2320 Proizvodnja naftnih
derivatov; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2522 Proizvodnja sanitarne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov, 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 351 Gradnja 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;

5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
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52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 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 turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 642 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
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, 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 pro-

pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 921 Filmska in
videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-45353
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5699681
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 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-

Rg-45356
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03008 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ALMAKO, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: 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, Ziherlova 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, odgovornost: ne odgovarja; Radalj Zoran,
Ljubljana, Ižanska cesta 68, izstop 26. 3.
1996.
Rg-45961
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18608 z dne 13. 8. 1996 pri
subjektu vpisa M & Z, podjetje za poslovne storitve, d.o.o., Domžale, Rojska 23,
sedež: Rojska 23, Domžale, pod vložno št.
1/24287/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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, Domžale, 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 predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
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vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov; 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 raznovrstne poslovne dejavnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Matična št.: 5947812
Firma: TURK & CO, podjetje za gradbeništvo, k.d., Trbovlje
Skrajšana firma: TURK & CO k.d., Trbovlje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Trbovlje, Keršičeva cesta 23a
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelji: Turk Dejan in Turk Mihael, oba Trbovlje, Trg revolucije 10a, vstopila 22. 5. 1996, vložila po 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Medvešek Dijana,
Trbovlje, Vreskovo 18a, vstop 22. 5. 1996,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Turk Dejan, imenovan 22. 5. 1996,
potrebuje soglasje Mihaela Turka in Dijane
Medvešek za odtujitev in obremenitev premoženja družbe.
Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina 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.

Ustanovitelj: PROBANKA d.d., Maribor, Maribor, Razlagova 22, vstop 30. 6.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.

Rg-45963
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03144 z dne 14. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28252/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 5952352
Firma: TOP ŠPORT BUDAU, uvoz in
veleprodaja športne opreme, k.d., Ljubljana
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, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Budau Tulij, Ljubljana, Anžurjeva 12b, vstop
17. 6. 1996, vložek: 1.000 SIT odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Budau Majda, imenovana 17. 6.
1996, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1996: 364
Proizvodnja športnih izdelkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 634 Dejavnost drugih prometnih agencij; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Rg-45964
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02693 z dne 14. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28253/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Rg-45969
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 spremembo statuta z dne 13. 5. 1996 s temile
podatki:
Matična št.: 5026091
Rg-45970
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 zastopnika in sklep o zavrženju za vpis prenehanja
pooblastila za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5286514
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Florjančič Anton, imenovan 31. 1.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-45971
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, članov GIZ in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5003920

Rg-45977
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01837 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa NARTNIK proizvodno in
trgovsko podjetje z lesom, gradbenim materialom in potrebščinami za kmetijstvo,
d.o.o., Polhov Gradec, sedež: Polhov Gradec 12, Polhov Gradec, pod vložno št.
1/15328/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična številka: 5574102
Firma: NARTNIK d.o.o., trgovina, zastopstvo, 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: zastopnik Nartnik Matjaž, razrešen 5. 4. 1996
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo 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 motornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 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 organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-45981
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05038 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ROAL, podjetje za avtomobilske storitve in marketing, d.o.o., Ko-
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lodvorska 6, Ljubljana, sedež: Kolodvorska 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/05114/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo 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, Majaronova 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: direktor Zalar Aleš, razrešen 30. 1. 1995; direktor 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 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; 511 Posredništvo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
8041 Dejavnost vozniških šol.

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, izstop 17. 5. 1996; Iskra Alojz, izstop 17. 5.
1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kotar Alojz, razrešen 17. 5. 1996;
direktor Iskra Alojz, razrešen 17. 5. 1996;
direktorica Kuhar Jelerčič Angela, imenovana 17. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1996: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina 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 nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
9212 Distribucija filmov in videofilmov.

salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5358850
Firma: TEC, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 38
Skrajšana firma: TEC d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Cesta v Gorice 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TEKSTOR/TRADE, Engineering Consulting, Wetzikon, Bahnhofstrasse 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 kovinskega stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-

Rg-45983
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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: Komenskega 10, Ljubljana, pod vložno št.
1/02563/00 vpisalo v sodni register tega sodišča 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 sklepom Srg št. 96/03091 z dne 14. 8. 1996 pri
subjektu vpisa UNIKODA, Podjetje za
marketing, svetovanje, posredovanje, zastopstvo 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 družbah, spremembo zastopnika in osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5942624
Firma: KUHAR IMPORTERS, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KUHAR IMPORTERS, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Šmartno, Ul. Željka
Tonija 45a

Reg-45991
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00170 z dne 13. 8. 1996 pri
subjektu vpisa TEC, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Rožna dolina III/17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06543/00 vpi-
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jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-46002
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5741190
Firma: FIRIS IMPERL & CO., razvojni 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 Logatec, Tržaška 90/j, vstopila 31. 5. 1994, vložila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo, 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in 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 industrijsko procesno krmiljenje; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo, 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo, 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo

Rg-45996
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04254 z dne 19. 8. 1996 pri
subjektu vpisa VCS Vizualni komunikacijski sistemi, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Stegne 19, Ljubljana, pod vložno št.
1/10565/00 vpisalo v sodni register tega sodišča: 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 pogodbe 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, odgovornost: ne odgovarja; Brecl Alfred, Ljubljana, Ribniška ulica 3, vstop 11. 1. 1990,
vložek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gregorič Fedor, Ljubljana, Resljeva 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, odgovornost: ne odgovarja; Markič Franc, Ljubljana, Ilirska ulica 6, vstop 11. 1. 1990, vložek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46003
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18614 z dne 12. 8. 1996 pri
subjektu vpisa LABACUM d.o.o., Ljubljana, izobraževanje, svetovanje, trgovina, proizvodnja, gostinstvo-turizem,
Ljubljana, Spodnji Rudnik C. III/2, sedež: 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 osnovnega kapitala, spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5554837
Osnovni kapital: 1,841.000 SIT
Ustanovitelj: Vajdič Dragutin, Ljubljana, Einspielerjeva 5c, vstop 5. 1. 1993, vložek 1,841.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lopič Lučka, izstop 27. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik 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 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Pro- izvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro- izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za me-
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z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki, 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540

Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje
s
holding
družbami;
7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8010 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 8021 Srednješolsko splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje.

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: odgovarja s svojim premoženjem; GRADIS–Podjetje 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 premoženjem; GRADIS–Gradbeno podjetje Jesenice p.o., Jesenice, Prešernova 5, vstop
17. 8. 1993, vložek 346.153,85 SIT, odgovornost: 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, odgovornost: 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 premoženjem; 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 projektiranje Ljbljana, p.o., Ljubljana, Ul.
Gradnikove brigade 11, vstop 17. 8. 1993,
vložek 346.153,85 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; GRADIS Tosin Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Letališka
33, vstop 12. 1. 1996, vložek 346.153,85
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; 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-46006
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02581 z dne 12. 8. 1996 pri
subjektu vpisa VESPERA, podjetje za grafični in finančni inženiring, marketing in
trgovino,d.o.o., Šlandrova 10, LjubljanaČrnuče, 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 subjektu vpisa GOZDARSKO INTERESNO
ZDRUŽENJE GRADBENO INDUSTRIJSKIH PODJETIJ GRADIS, Šmartinska
134a, Ljubljana, pod vložno št. 1/24604/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članic GIZ in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5799457
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelji: GRADIS–Strojno prometna operativa, Ljubljana p.o., Ljubljana,
Šmartinska 32, vstop 17. 8. 1993, vložek

Rg-46015
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/04860 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa BENS, svetovanje, posredništvo, zastopanje, poslovne storitve, reklama in propaganda, d.o.o., Groharjeva
16, Kamnik, pod vložno št. 1/11777/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v k.d.,
spremembo družbenikov, zastopnikov, deležev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5483204
Firma: BENS–BUINAC & Co., poslovne 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 premoženjem; Buinac Bojan, Kamnik, Groharjeva
16, vstop 14. 6. 1995, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor 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 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-46018
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02562 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PORSCHE SLOVENIJA
d.o.o., trgovina na debelo in drobno, Ljubljana, 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: direktor Windisch Norbert, Kamnik, Tomšičeva 11a 1, razrešen 30. 4. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
skupaj z enim od ostalih direktorjev ali skupaj z enim prokuristom; direktor Žekar Mihael, 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 skupaj z enim prokuristom.

rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-

Rg-46017
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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 vložno št. 1/02317/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega 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 Vidmar Branimir, oba Ljubljana-Šentvid, Gunceljska cesta 2, vstopila 20. 7. 1989, vložila
po 758.680 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 361 Proizvodnja pohištva; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 742 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-46019
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02462 z dne 5. 8. 1996 pri
subjektu vpisa INFORMA, informacijski
inženiring, d.o.o., Breg 22, Ljubljana, sedež: Breg 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/11513/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, firme, sedeža, dejavnosti, zastopnikov, osnovnega kapitala, deležev in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5887429
Firma: STUDIO DOMICIL, trgovina,
projektiranje, inženiring in promet z nepremičninami, d.o.o., Pohorskega bataljona 85c, Ljubljana
Skrajšana firma: STUDIO DOMICIL,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Pohorskega bataljona 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, odgovornost: ne odgovarja; Pogačar Igor,
Ljubljana, Kopališka 1, vstop 14. 4. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica 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 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; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
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vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki, 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 176 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Pro- izvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega 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 dodelava usnja; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov, 193 Proizvodnja
obutve; 1930 Proizvodnja obutve; 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 slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 221 Založništvo; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov, 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-

nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov, 2811 Pro- izvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 300 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov, 311 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3110 Pro- izvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 415 Pro- izvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 316 Proizvodnja druge električne
opreme; 3161 Pro- izvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 321
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja

Rg-46020
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom 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, Litija, pod vložno št. 1/19592/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala ter uskladitev in razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5677017
Osnovni kapital: 1,667.000 SIT
Ustanovitelj: Pevec Jože, Polšnik, Polšnik 13a, vstop 20. 1. 1993, vložek
1,667.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 6. 8. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
151 Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 171 Priprava in predenje tekstilnih 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 priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje;
1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717
Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 173
Plemenitenje tekstilij; 1730 Plemenitenje
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merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 334
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 335
Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja ur; 361
Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 363
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov, 364
Proizvodnja športnih izdelkov, 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-

na, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222

Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 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 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 611 Pomorski promet; 6110
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Pomorski promet; 612 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 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; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 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 programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-

nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 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 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa, 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

prometu; 660 Zavarovalništvo in dejavnost
pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja; 741 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja.

Rg-46035
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16614 z dne 8. 8. 1996 pri
subjektu vpisa RIPO, podjetje za računalniški inženiring in programsko opremo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Jalnova 51, Ljubljana, pod vložno št. 1/15203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala, spremembo 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., Ljubljana
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: direktor Zupan Anton, imenovan 18. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor
Drobnič Silvester, razrešen 18. 4. 1994; zastopnik Čepin Peter, razrešen 18. 4. 1994
kot pomočnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 8. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v

Rg-46036
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16704 z dne 9. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PROMA, svetovanje in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Prijateljeva 21,
sedež: Prijateljeva 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14682/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in firme
s temile podatki:
Matična št.: 5873711
Firma: PROMA, svetovanje in trgovina, 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 debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo, 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v 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 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 741 Pravne, računovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 744 Ekonomsko propagiranje; 745 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 92623
Druge športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge dejavnosti
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za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti.

št. vložka 1/28218/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5945585
Firma: MILAN & C.O., d.n.o., Podjetje za gostinstvo, trgovino, transport, uvozizvoz, 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, Ljubljana, Opekarska c. 45, vstop 6. 5. 1996, vložek: 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: direktor 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 surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo, 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki, 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na

debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi pro- izvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih us-

Rg-46037
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01653 z dne 9. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ABA, Consulting in engineering d.o.o., Plemljeva 5, Ljubljana, sedež: Lebarška pot 15, Vodice, pod vložno
št. 1/04981/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti, spremembo osnovnega kapitala, sedeža,
firme in uskladitev z zakonom o gospodarskih 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., Ljubljana
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 odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 8. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 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 nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Rg-46038
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03998 z dne 9. 8 1996
pri subjektu vpisa ZDRUŽENJE BANK
SLOVENIJE, Gospodarsko interesno
združenje, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/25563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo pogodbe o ustanovitvi z dne 21.11.1995, spremembo 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, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem;
BANKA SOCIETE GENERALE LJUBLJANA d.d., Ljubljana, Trg republike 3,
vstop 23. 6. 1995, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; E banka d.d. Maribor, izstop 23. 6. 1995; LB Komercialna
banka Nova Gorica d.d., izstop 23. 6. 1995.
Član nadzornega sveta: Orožen Peter, namestnik člana, izstop 23. 6. 1995; Štor Božo, namestnik člana, vstopil 23. 6. 1995.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
21. 11. 1995.
Rg-46046
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/02375 z dne 29. 7. 1996 pod
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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 Cestni tovorni promet; 641 Poštne in kurirske
storitve; 6411 Javne poštne storitve; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 642 Telekomunikacije; 6420 Telekomunikacije.

sedež: Kočenska 11, Ljubljana, pod vložno št. 1/23910/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala 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, odgovornost: ne odgovarja; Terčelj Schweizer
Robert, Ljubljana, Topniška 70, vstop 12. 3.
1993, vložek 525.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; dr. Norbert Rabitsch, Klagenfurt, Avstrija, Paulinerstrasse 11, vstop 12.
3. 1993, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

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, odgovornost: ne odgovarja; Komel Cvetka, Ptuj, Anželova 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, izstop 28. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1996: 221
Založništvo; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 642 Telekomunikacije; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.

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 registra tega sodišča spremembo firme, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5800447
Firma: LANA & CO., inženiring, trgovina, storitve, d.o.o., Spodnje Pirniče 7a,
Medvode
Skrajšana firma: LANA & CO., d.o.o.,
Medvode
Pravnoorg. Oblika: družba z omejeno odgovornostjo.
Sedež: Medvode, Spodnje Pirniče 7a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Weingerl Tatjana, Medvode, Verje 31g, vstop 31. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica 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 sklepom Srg št. 94/18526 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa INTER, podjetje za trgovino, kooperacijsko proizvodnjo in storitve
d.o.o., Ljubljana, sedež: Masarykova 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03484/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti 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-Teran 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 organskih osnovnih kemikalij; 2416 Pro- izvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 372
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 744 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-46056
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17278 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa FARMEDICA, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kočenska 11,

Rg-46058
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11096 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DOGRAD, gradbeno podjetje, d.o.o., Mengeš, Trdinov trg 14, sedež: 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 uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5692326
Ustanovitelj: Dizdarević Fehrat, Domžale, Ljubljanska 72, vstop 2. 12. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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 ustanovitelja; direktor Dizdarević Fehrat, razrešen
25. 5. 1996 in imenovan za prokurista.
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-46061
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19651 z dne 14. 8. 1996 pri
subjektu vpisa IKRA, informacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Jamova cesta 40,
sedež: Jamova cesta 40, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20536/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Rg-46070
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/18582 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BNA, podjetje za računalništvo in organizacijo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Aleševčeva 38a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08536/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti 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 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge 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 priročnika 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 spremembami in dopolnitvami, ki so bile doslej sprejete. Zakonu o sodiščih 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
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