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Sodni register

KRANJ

Rg-40766

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02678 z dne 20. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa INTERMAC, inženiring in tr-
govske storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Gol-
niška 43, Kranj, pod vložno št. 1/04524/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge ter spremembo
ustanoviteljev, osebe pooblaščene za zasto-
panje, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5740363
Osnovni kapital: 1,506.850 SIT
Ustanovitelja: Tepina Klemen, izstopil

9. 5. 1994; Povšnar Aleš, Kranj, Golniška
39, vstopil 29. 3. 1993, vložil 1,506.850
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Povšnar Aleš, Kranj, Golniška 39,
imenovan 29. 3. 1993, zastopa družbo brez
omejitev; Tepina Klemen, razrešen 9. 5.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo, 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-41820

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00311 z dne 13. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05788/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5942748
Firma: DADATEK, proizvodnja, tr-

govina in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: DADATEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Savska ulica 34
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelj: Zupan Darko, Šenčur, Pa-

jarjeva 2, vstopil 15. 4. 1996, vložil
2,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Darko, Šenčur, Pajarjeva 2,
imenovan 15. 4. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6.1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peci-
va in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo, 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni

in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
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javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.;

Rg-41832

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03038 z dne 12. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa TEHNOSERVIS, servisno in
trgovsko podjetje Škofja Loka, d.o.o., se-
dež: Suha 23, Škofja Loka, pod vložno št.
1/01787/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5437130
Sedež: Škofja Loka, Hafnerjevo nase-

lje 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Starman Bojan, Škofja Lo-

ka, Hafnerjevo naselje 16, vstopil 1. 10.
1990, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-43663

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00574 z dne 4. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa VERIGA, proizvodnja verig in
vijakov, d.o.o., Lesce, sedež: Alpska 43,
Lesce, pod vložno št. 1/05382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5868467
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 28511

Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin.

Rg-44185

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02919 z dne 20. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa VILA BISTRICA, kulturni in
poslovni center, d.o.o., Tržič, sedež: Pot

na Bistriško planino 29, Tržič, pod vložno
št. 1/02688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo firme, skrajša-
ne firme, dejavnosti ter povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5288967
Firma: VILA BISTRICA, kulturni in

poslovni center, d.o.o.
Skrajšana firma: VILA BISTRICA d.o.o.
Osnovni kapital: 21,491.000 SIT
Ustanovitelj: Slovenska knjiga, d.o.o.,

Ljubljana, Litijska 38, vstop 12. 4. 1992,
vložek 21,491.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-

nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-46084

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02970 z dne 9. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa DYNAMIC, trgovina, posredova-
nje in storitve, d.o.o., Jesenice, sedež: Ot-
marja Novaka 2, Jesenice, pod vložno št.
1/04163/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge s temi-
le podatki:

Matična št.: 5692423
Osnovni kapital: 1,513.414,30 SIT
Ustanoviteljica: Traven-Vulelija Stanka,

Jesenice, Otmarja Novaka 2, vstopila 14.
11. 1992, vložila 1,513.414,30 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-46085

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00678 z dne 9. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05835/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5958083
Firma: TRADEMILL MEJAČ & CO.,

podjetje za trgovino in posredništvo,
d.n.o., Jesenice

Skrajšana  firma:  TRADEMILL  ME-
JAČ & CO., d.n.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenice, Pot Otmarja Novaka 3
Ustanovitelja: Cvetković Milenko, Jese-

nice, C. maršala Tita 74 in Mejač Boštjan,
Jesenice, Pot Otmarja Novaka 3, oba vsto-
pila 22. 7. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Cvetković Milenko, Jesenice, C. marša-
la Tita 74 in direktor Mejač Boštjan, Jeseni-
ce, Pot Otmarja Novaka 3, oba imenovana
22. 7. 1996, zastopata družbo brez omeji-
tev.
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Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 4531 Električne inštalacije; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na deblo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo, 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;

6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-46121

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03418 z dne 17. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa VEL, trgovina, storitve in svetova-
nje, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Frankovo
naselje 67, Škofja Loka, pod vložno št.
1/02904/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z Zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo in uskladitev dejavno-
sti in povečanje osnovnega kapitala ter spre-
membo ustanovitelja in zastopnika, naslova
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5559073
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Koman Janez in Mijatoviž

Andrej, oba izstopila 6. 6. 1994; Koman
Janez, Škofja Loka, Frankovo naselje 67,
vstopil 6. 6. 1994, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Koman Janez, Škofja Loka, Franko-
vo naselje 66, razrešen 6. 6. 1994 in ponov-
no imenovan kot direktor, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 6312
Skladiščenje; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.
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Rg-46177

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00382 z dne 30. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa VERIGA, proizvodnja verig in
vijakov, d.o.o., Lesce, sedež: Alpska 43,
Lesce, pod vložno št. 1/05382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje s temile podat-
ki:

Matična št.: 5868467
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ulčar

Mirko, Jutriša Stjepan in Pejić Juro, vsi raz-
rešeni 30. 11. 1995; direktor Jevšnik Sašo,
Ljubljana, Molniške čete 11, imenovan 1.
12. 1995, glavni direktor, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Tolar Mihael, Les-
ce, Hlebce 20a, imenovan 1. 1. 1996, direk-
tor za področje proizvodnje, ki zastopa druž-
bo brez omejitev in direktor Ulčar Mirko,
Bled, Alpska 17, imenovan 1. 1. 1996, di-
rektor za področje trženja, ki  zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-47430

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03578 z dne 9. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa VOLTSTIK, podjetje za stori-
tve, proizvodnjo in trgovino, Kranj,
d.o.o., sedež: C. Kokrškega odreda 21,
Kranj, pod vložno št. 1/02384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z Za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5502837
Osnovni kapital: 1,565.300 SIT
Ustanovitelja: Žun Srečo, Kranj, Valjav-

čeva 3 in Jaklič Ivan, Kranj, C. Kokrškega
odreda 21, oba vstopila 4. 3. 1991, vložila
po 782.650 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji;  5162 Tr-

govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 6024
Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-47449

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03441 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa VIRO, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Lesce, sedež: Taleška 3,
Lesce, pod vložno št. 1/04409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5727936
Osnovni kapital: 1,723.169 SIT
Ustanovitelj: Tomažin Maja, Lesce, Ta-

leška 3, vstopila 14. 2. 1993, vložila
1,723.169 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47452

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00601 z dne 7. 10. 1996 pod št.
vložka 1/05860/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957729
Firma:  DABO  TRADE,  proizvodnja,

trgovina, storitve, d.o.o., Žiri
Skrajšana firma: DABO TRADE, d.o.o.,

Žiri
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornost
Sedež: Žiri, Dražgoška 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Denis, Žiri, Draž-

goška 14, vstopil 5. 7. 1996, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Denis, Žiri, Dražgoška 14, ime-
novan 5. 7. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galvaniza-
cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična

dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo,
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
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nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-47459

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03267 z dne 2. 10. 1996  pri
subjektu vpisa ATS, alpski turistični ser-
vis, d.o.o., Bled, sedež: Triglavska 7, Bled,
pod vložno št. 1/0535/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5483069
Ustanovitelji: Arh Valentin, Bled, Tri-

glavska 7, vstopil 26. 10. 1993, vložil
446.727,50 SIT; Kuralt Jože, Zgornje Gor-
je, Sp. Gorje 104, vložil 893.455 SIT, Pal-
hartinger Jurij, Lesce, Finžgarjeva ul. 20,
vložil 446.727,50 SIT, oba vstopila 18. 10.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Arh
Valentin, razrešen 18. 10. 1994; direktor
Kuralt Jože, Zgornje Gorje, Sp. Gorje 104,
imenovan 18. 10. 1994, zastopa družbo brez
omejitev. Za sklepanje kreditnih pogodb in
poslovnih pogodb ter pranih poslov nad
vrednostjo 180.000 SIT potrebuje sklep
skupščine.

KOPER

Rg-32014

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za gos-
podarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02841 z dne 24. 1. 1996 pri subjektu
vpisa  INOUT  ŠPED  &  TRANS,  špedici-
ja, transport, trgovina, export-import,
Škofije, d.o.o., sedež: Plavje 4, 6281 Škofi-
je, pod vložno št. 1/02527/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, podatkov pri družbeniku in zastopniku,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5566070
Firma: INOUT ŠPED & TRANS, špe-

dicija, transport, trgovina, export-import,
d.o.o., Koper

Skrajšana  firma:  INOUT  ŠPED  &
TRANS, d.o.o., Koper

Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 30a
Osnovni kapital: 2,824.000 SIT
Ustanovitelji: Čok Mitja, Škofije, vsto-

pil 29. 3. 1990, Plavje 4, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štemberger Vla-
do, Koper, Kovačičeva 2, vstopil 29. 3.
1990, vložek 2,814.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Čok Mitja, zastopa družbo brez ome-
jitev, Štemberger Vlado, oba razrešena
29. 3. 1990; Štemberger Vlado, Koper, Ko-
vačičeva 2, imenovan 31. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-33705

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/01598 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
EUROPASET, trgovina, proizvodnja, fi-
nančne in komercialne storitve, d.o.o., Ko-
per, sedež: Ferrarska 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04490/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, razširitev dejav-
nosti, spremembo zastopnikov ter uskladi-
tev akta s s temile podatki:

Matična št.: 5807549
Firma: EUROPASET, trgovina, pro-

izvodnja, finančne in komercialne stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: EUROPASET, d.o.o.
Sedež: Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Beseotto Severino, Cone-

gliano, Italia, Via V. Bachelet 29, Coneglia-
no, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Terrazzan Nicola, Trst, Italia,
Via Bruni 14, Trieste, oba vstopila 31. 5.
1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ter-
razzan Nicola, razrešen 16. 5. 1994;
prokuristka Račnik Irena, Koper, Vanganel-
ska 45a, imenovana 16. 5. 1994.

Dejavnosti družbe se razširijo z
naslednjo: trgovina na debelo z živili in ne-
živili v tranzitu.

Dejavnosti družbe so od sedaj naslednje:
gradbeništvo: visoke, nizke in hidrograd-
nje; gostinske storitve strežbe in namesti-
tve; rent-a-car; turistična agencija; yacht
charter agencija; proizvodnja in montaža ko-
vinskih predmetov, strojev, orodja in na-
prav, kemičnih proizvodov, žitnih in moč-
natih proizvodov, alkoholnih in brezalko-
holnih pijač, obutve in oblačil; trgovina na
debelo in drobno s prehrambenimi in nepre-
hrambenimi proizvodi, razen z vojaško
opremo in oborožitvenimi sredstvi; zasto-
panje, posredovanje, akvizicija, komisijski
in drugi komercialni posli v prometu blaga
in storitev; franchising; organizacija finanč-
nega poslovanja, posredovanje kreditnih li-
nij, svetovanje na področju plasiranja kapi-
tala in druge finančne storitve razen banč-
nih poslov; ekonomsko svetovanje in inže-
niring; storitve ekonomske propagande in
marketinga; investicijsko svetovanje; inže-
niring, cenitve in posredovanje pri prodaji
nepremičnin; posredovanje pri prodaji vozil
in plovil; storitve menjalnice; leasing posli
z neprehrambenimi proizvodi; trgovina na
debelo z živili in neživili v tranzitu.

Rg-33707

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02048 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa EIS, d.o.o., Energetski inženiring Se-
žana, sedež: Brkinčeva ulica 19, 6210 Se-
žana, pod vložno št. 1/03735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5712084
Osnovni kapital: 1,908.000 SIT
Ustanovitelja: Mahnič Jadranko, Seža-

na, Brkinčeva ulica 19, vstopil 9. 11. 1992,

vložek 954.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Orel Marjan, Dutovlje, Tomaj 112,
vstopil 9. 11. 1992, vložek 954.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1996: De-
javnost se spremeni in je odslej: razvojno
tehnološke storitve na področju tehnološke
opreme, procesne tehnike in energetike: pro-
jektiranje sistemov ogrevanja, hladilne teh-
nike in klimatizacije; projektiranje plinskih,
vodovodnih in sanitarnih inštalacij; projek-
tiranje tehnoloških cevovodov; posredova-
nje pri gradnji energetskih objektov (kotlar-
ne, strojnice hladilnih naprav, kompresor-
ske in hidroforne postaje); revizija tehnične
dokumentacije; financiranje, izvajanje in
nadzor investicijskih del; raziskovalno raz-
vojne storitve pri rekonstrukcijah in poso-
dabljanju obstoječih naprav in sistemov s
ciljem racionalne porabe energije in varstva
okolja; tehnološke, organizacijske in sveto-
valne storitve; projektiranje in inštaliranje
merilne tehnike in računalniških sistemov
avtomatskega vodenja procesov; konstrui-
ranje naprav in strojev v sodelovanju z dru-
gimi ustreznimi podjetji, samostojnimi obrt-
niki in občani; prevod tehnične dokumenta-
cije, tuje tehnologije in opreme ter kontrola
ustreznosti domačim predpisom in standar-
dom; izvedeniška dela in cenitve vrednosti
osnovnih sredstev; posredovanje strokovnih
storitev s področja varstva pri delu, požar-
nega varstva in varstva okolja: nudenje stro-
kovne pomoči pri izbiranju in pripravi do-
kumentacije v zvezi z odpiranjem obrtnih
delavnic in proizvodnih podjetij; svetova-
nje o ustreznosti sredstev za delo pred uvo-
zom teh sredstev (stroji, naprave, tehnološka
oprema); priprava predpisane dokumentaci-
je in listin pri uvozu sredstev za delo; oprav-
ljanje predpisanih strokovnih storitev v zve-
zi s periodičnimi pregledi in preizkusi sred-
stev za delo (strojev, tehnične in tehnološke
opreme in drugo); periodične meritve mi-
kroklime, razsvetljave in hrupa; izdelava
strokovnih podlag v zvezi z izdelavo za var-
no uporabo, preizkušanje in vzdrževanje
strojev; projektiranje in investicijski nadzor
pri gradnji protipožarnih sistemov skladišč
nevarnih snovi, vnetljivih tekočin in preta-
kališč vnetljivih tekočin; projektiranje si-
stemov alternativnih virov energije, izdela-
va, študij in strokovni nadzor nad gradnjo
ekološko neoporečnih objektov; marke-
tinške storitve in komercialni posli pri ure-
sničevanju prometa blaga in storitev: izva-
janje investicijskih del in storitev iz pred-
meta poslovanja; kopiranje razmnoževanje
in končna obdelava poslovne in tehnične
dokumentacije; trgovina na debelo in drob-
no z neživilskimi proizvodi vseh trgovskih
strok; cestni transport potnikov in blaga.

Rg-33736

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02664 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ALIZ, d.o.o., izvozno uvozno pod-
jetje, Sežana, sedež: Cankarjeva 10, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/01742/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov, spre-
membo zastopnika ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:
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Matična št.: 5625769
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Trampuž Alojz, Sežana,

Cankarjeva 10, vstopil 12. 6. 1990, vložek
156.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trampuž Iztok, Sežana, Križ 113, vstopil
12. 6. 1990, vložek 1,346.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Trampuž Alojz, Sežana, Cankarjeva 10,
imenovan 20. 12. 1994, zastopa brez omeji-
tev; direktorica Trampuž Martina, razreše-
na 20. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-33857

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03011 z dne 1. 2. 1996 pri subjektu vpisa
ELIBA – Trgovsko podjetje, d.o.o., Ko-
per, sedež: Benčičeva 7, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01707/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, pristop družbenika, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5441897
Firma: EBEL. inc. trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: EBEL. inc., d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Alessio Lauro in Alessio

Barbara, oba iz Kopra, Benčičeva 7, vstopi-
la 12. 9. 1990, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-36162

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01963 z dne 22. 3. 1996 pri subjektu
vpisa IDEAL TURIST, organiziranje ter
posredovanje gostinsko turističnih stori-
tev, d.o.o., Izola, sedež: Emilia Driolia 9/3,
6310 Izola, pod vložno št. 1/01182/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka, uskla-
ditev dejavnosti po standardni klasifikaciji
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5360358
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelj: Jovanović Ilija, Izola, Emi-

lia Driolia 9/3, vstopil 24. 1. 1990, vložek
1,640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-

sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, opravlja družba dejavnost:
samo menjalnice; pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-36182

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02470 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa JURKOVIČ - Turizem, trgovina in
servis, d.o.o., Škofije, sedež: Spodnje Ško-
fije 4, 6281 Škofije, pod vložno št.
1/01349/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5385598
Osnovni kapital: 1,538.400 SIT
Ustanovitelja: Jurkovič Andrej, Škofije,

Spodnje Škofije 4, vstopil 20. 2. 1990, vlo-
žek 1,538.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Husein Jusić, Bosanska Krupa, BiH,
Mahnić Selo 86, izstopil 20. 8. 1994.

Rg-36206

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02844 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu
vpisa B.A.M., export-import, d.o.o., Seža-
na, Terminal Sežana, Prosta carinska co-
na, sedež: Prosta carinska cona, 6210 Se-
žana, pod vložno št. 1/00884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5323584
Firma: B.A.M., trgovina, poslovne sto-

ritve in nepremičnine, d.o.o., Sežana
Sedež: Sežana, Partizanska cesta 109
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Brcar Aleš, Sežana, Vid-

mašče 7, vstopil 15. 11. 1989, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pangos Ana, Sežana, Lipica 13 A, vstopila
22. 2. 1994, vložek 1.140.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Brcar Milka, Seža-
na, Vidmašče 7, vstopila 15. 11. 1989, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1996: 0122 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih

surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholni pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
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ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice.

Rg-36223

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za gos-
podarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00517 z dne 7. 3. 1996 pri subjektu vpisa
KUKAJ, Trgovina in storitve, d.o.o., Seža-
na, sedež: Levstikova 7, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/03856/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnov, kapita-
la in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5736188
Osnovni kapital: 1,750.000 SIT
Ustanovitelji: Kukaj Sherif, Sežana, Sej-

miška pot 1, vstopil 11. 9. 1992, vložek
1,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-

vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami in laki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve takstistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7440 Ekonomska propaganda;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Pri dejavnosti 67.13 – pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, opravlja družba dejavnost:
samo menjalnice.

Rg-37710

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02573 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu
vpisa CETRONIK, proizvodnja kovinskih
in tekstilnih izdelkov ter trgovina, d.o.o.,
Dutovlje, sedež: Dutovlje 2a, 6221 Dutov-
lje, pod vložno št. 1/01348/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5390931
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cergol Žarko, Dutovlje,

Dutovlje 2/a, vstopil 7. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2731 Hladno vleče-
nje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2811 Proizvodnja kovinskih kontrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,

pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nost drugih prometnih agencij; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve.

Rg-37892

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/02236 z dne 2. 4. 1996 pri subjektu vpisa
ROK, proizvodno trgovsko podjetje,
d.o.o., Loka, Črni Kal, sedež: Loka 50,
6275 Črni Kal, pod vložno št. 1/02029/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5500184
Osnovni kapital: 1,611.300 SIT
Ustanovitelji: Žigante Mario, Črni Kal,

Loka 50, vstopil 15. 10. 1990, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grzetič Ta-
nja, Podgorje, Podgorje 4 a, vstopila 15. 10.
1990, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Grzetič Gabrijela, Podgorje,
Podgorje 4 a, vstopila 15. 10. 1990, vložek
1,609.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37904

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02601 z dne 22. 4.1996 pri subjektu vpi-
sa MIGAL, kovinska predelava in monta-
ža, d.o.o., Hrvatini št. 36/b, Ankaran -
carpenteria metallica e montaggio, s.r.l.,
Crevatini 36/b, Ancarano, sedež: Hrvati-
ni 36/b, 6280 Ankaran, pod vložno št.
1/01285/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, izstop družbenika, povečanje ka-
pitala in vložkov ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5378281
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bassetto Paolino in Bas-

setto Roberto, oba Roncade, Italija, Via
Longhin 87, vstopila 25. 2. 1990, vložek
vsak po 375.000, odgovornost: ne odgovar-
jata; Favaro Franco, Roncade, Italija, Via
Montiron 18, vstopil 25. 2. 1990, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gec Alojz, Ankaran, Hrvatini 36b, vstopil
25. 2. 1990, vložek 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Horvat Matjaž, Anka-
ran, Hrvatini 19, izstopil 9. 12. 1994.

Rg-37913

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02656 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
TOURIST SERVICE BELVEDERE, pod-
jetje za turizem, trgovino in informatiko,
d.o.o., Izola, sedež: Dobrava 1/a, 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/04132/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5766761
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Komel Blaž, Koper, Roz-

manova 9, vložek 750.000 SIT; Suša An-
drej, Sečovlje, Paraceg 52, vložek 750.000
SIT, oba vstopila 14. 5. 1993, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-37933

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03208 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa STERLING, Proizvodno, trgovsko,
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uvozno-izvozno podjetje, d.o.o., Dutovlje
122a, Dutovlje, sedež: Dutovlje 122a, 6221
Dutovlje, pod vložno št. 1/01284/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5379725
Osnovni kapital: 1,662.500 SIT
Ustanovitelji: Šterling Srečko, Dutovlje,

Dutovlje 122a, vstopil 28. 3. 1990, vložek
1,662.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri

prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 517 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in

usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; ekonomska propaganda; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-37949

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00064 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu
vpisa OBRTNO PODJETJE KLJUČAV-
NIČARSTVO, p.o., Postojna, sedež: Tr-
žaška cesta 24, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/00249/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje v d.o.o.,
spremembo firme, vpis osnovnega kapitala
in ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti,
spremembo pooblastil zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5016487
Firma: KLJUČAVNIČARSTVO, d.o.o.,

Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,720.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 270.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vložek 270.000 SIT, odgovornost: ne
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odgovarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova ul. 28, vložek 550.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bubnič Jože, Po-
stojna, Zagon 10 a, vložek 190.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dolenc Peter,
Postojna, Tomšičeva 18, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grossi Ga-
brijel, Hruševje, Razdrto 45, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grossi Jer-
nej, Hruševje, Razdrto 45, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Morelj
Franc, Košana, Neverke 27/a, vložek
270.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Posega Franc, Hruševje, Malo Ubeljsko 16,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šabec Zdenka Marija, Pivka, Postojn-
ska c. 6, vložek 270.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; vsi vstopili 23. 11. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Morelj Franc, razrešen 23. 11. 1995;
direktor Morelj Franc, Košana, Neverke
27/a, imenovan 23. 11. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo Ljubljana, št. LP 00524/01009-
1996/TP, vpisana pod opr. št. Srg 64/96 dne
29. 4. 1996.

Rg-37955

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00202 z dne 17. 4. 1996 pod št. vložka
1/05103/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5939844
Firma:  VESENIK  &  družbeniki  –

TRAMONT, trženje, storitve in najem,
d.n.o.

Skrajšana firma: VESENIK & družbe-
niki - TRAMONT, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Piran, Fornače 23
Ustanovitelja: Vesenik Robert, Piran,

Fornače 23, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Peras Tanja, Portorož, Ul.
XXX. divizije 16, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; oba vstopila 19. 3.
1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Vesenik Robert, Piran, Fornače 23,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Peras Tanja, Portorož, Ul. XXX. divizije
16, zastopa družbo brez omejitev; oba ime-
novana 19. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 50101 Trgovina na debelo z motor-

nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in malimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve takstistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Pre-
kladanje; 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 po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-

kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-39484

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je dne 17. 5. 1996 v
registrski zadevi zaradi uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanjem
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
družbenikov ter uskladitve ustanovnega ak-
ta sklenilo pri subjektu vpisa PPS, prevoz-
no prometne storitve, d.o.o., Koper, vpi-
sanem pod vložno št. 1/02537/00 se v sodni
register tega sodišča vpiše sprememba ozi-
roma dopolnitev naslednjih podatkov:

Matična št.: 5533759
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelji: Pisič Vasilije in Pisič Lu-

cija, oba Ljubljana, 29. hercegovske divizi-
je 6, izstopila 2. 6. 1994; Popovič Slobodan,
vložek 502.334 SIT in Popovič Dragica, vlo-
žek 502.333 SIT, oba Koper, G. Levičnika
60 g, vstopila 21. 10. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata; Petrovič Savo, Koper, Berneti-
čeva 3, vstopil 21. 10. 1991, vložek 502.333
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39500

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02659 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MICRAt, ekonomske, tehnološke in
organizacijske storitve, d.o.o., Koper, se-
dež: Tumova 5, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02301/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5516323
Osnovni kapital: 1,910.000 SIT
Ustanovitelja: Kogoj Tatjana in Zadra-

vec Jože, oba Koper, Tumova 5, vložek
955.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata,
oba vstopila 15. 3. 1993.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 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; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
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izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Rg-39514

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02937 z dne 28. 5. 1996 pri subjektu
vpisa KERAMIKA – podjetje za obrtne
dejavnosti in trgovino, d.o.o., Koper, se-
dež: Ulica 15. maja, št. 2, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02611/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5547938
Osnovni kapital: 1,501.246 SIT
Ustanovitelji: Šircelj Robert, Koper, Ber-

toki, Ul. borcev 16, vložek 419.082 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Velkavrh Rado,
Koper, Cesta ljudske oblasti 16, vložek
183.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bilič Redžo, Izola, Nazorjeva 13, vložek
358.082 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hadžič Hamdija, Koper, Prisoje 6, vložek
358.082 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Červar Bruno, Piran, Engelsova 2, vložek
183.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
vsi vstopili 3. 12. 1991.

Rg-39513

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02922 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu
vpisa OIKOS, Podjetje za proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., Postojna, sedež: Tržaška
36, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/02218/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5514681
Osnovni kapital: 1,648.905 SIT
Ustanovitelji: Marinšek-Milavec Majda,

Postojna, Dolomitskega odreda 26, vstopila
18. 2. 1990, vložek 1,648.905 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-39515

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02949 z dne 28. 5. 1996 pri subjektu
vpisa GIP, d.o.o., Gradbeno podjetje, Ka-
juhova 9, Postojna, sedež: Kajuhova 9,
6230 Postojna, pod vložno št. 1/01835/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
vstop družbenika, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, razširitev dejavnosti ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5834791
Osnovni kapital: 1,783.355 SIT
Ustanovitelja: Petrović Novak, Postoj-

na, Kajuhova 9, vstopil 18. 10. 1990, vložek
892.677,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jovič Bogdan, Postojna, Rožna 8, vstopil
27. 12. 1994, vložek 890.677,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dosedanja dejavnost se razširi tako, da
se odslej glasi: gradnja, rekonstrukcija,
adaptacija in popravila gospodarskih, sta-
novanjskih in drugih stavb; zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu; gradnja drugih
objektov nizke gradnje; napeljava in po-
pravila gradbenih instalacij; izvajanje
predhodnih del s področja gradbeništva;
strokovni nadzor pri gradnji; organizacija
in posredovanje pri gradnji stanovanjskih
in gospodarskih objektov; storitve z grad-
beno mehanizacijo; urejanje stavbnega
zemljišča, urejanje in vzdrževanje promet-
nih poti, parkov, zelenic in rekreacijskih
površin; izdelava izdelkov iz betona, ša-
mota, naravnega kamna ter keramike; tr-
govina na debelo in drobno z gradbenim
in instalacijskim materialom; trgovina z
gradbenim materialom in instalacijskim v
tranzitu.

Rg-39519

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03006 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu
vpisa GRAMAR, - Podjetje za gradbene
storitve in inženiring, d.o.o., Portorož, se-
dež: B. Jakca 7, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/02685/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah: spremembo podatkov pri
družbeniku povečanje osnovnega kapitala
in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5568030
Osnovni kapital: 1,560.600 SIT
Ustanovitelj: Marc Zorko, Portorož Lu-

cija, B. Jakca 7, vstopil 16. 12. 1991, vložek
1,560.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39533

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00143 z dne 14. 5. 1996 pod št. vložka
1/05123/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5938317
Firma: HYPO LEASING KOPER, Pod-

jetje za financiranje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  HYPO  LEASING

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

govornostjo
Sedež: Koper, Garibaldijeva 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hypo-Leasing, podjetje za

financiranje, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Dunajska 103, vstopil 19. 1. 1996, vložek
1.500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Terčelj-Schweitzer Robert, Ljublja-
na, Topniška 70. Le s soglasjem družbenika
lahko sklepa posle ali sprejema odločitve,
ki se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev
ali obremenitev nepremičnin ali drugih sred-
stev, če to ni že izrecno opredeljeno v let-
nem programu dela; izvajanje investicijskih

del in najemanje posojil in kreditov, ki pre-
segajo 20 % osnovnega kapitala, kakor tudi
dajanje takih kreditov ali poroštev; določa-
nje splošnih pogojev poslovanja; sklepanje
kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot
eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih pra-
vic na druge; podeljevanje neomejenih
pooblastil; izplačevanje predujmov na ra-
čun udeležbe pri dobičku; direktor Špan Bo-
židar, Planina, Planina 39 A. Le s soglasjem
družbenika lahko sklepa posle ali sprejema
odločitve, ki se nanašajo na: pridobivanje,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali
drugih sredstev, če to ni že izrecno oprede-
ljeno v letnem programu dela; izvajanje in-
vesticijskih del in najemanje posojil in kre-
ditov, ki presegajo 20 % osnovnega kapita-
la, kakor tudi dajanje takih kreditov ali po-
roštev: določanje splošnih pogojev
poslovanja; sklepanje kooperacijskih po-
godb s trajanjem več kot eno leto; prenos
kakršnihkoli družbenih pravic na druge; po-
deljevanje neomejenih pooblastil; izplače-
vanje predujmov na račun udeležbe pri do-
bičku; direktor Kircher Josef, Libenfels, Av-
strija, Waggendorf 50. Le s soglasjem druž-
benika lahko sklepa posle ali sprejema
odločitve, ki se nanašajo na: pridobivanje,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali
drugih sredstev, če to ni že izrecno oprede-
ljeno v letnem programu dela; izvajanje in-
vesticijskih del in najemanje posojil in kre-
ditov, ki presegajo 20 % osnovnega kapita-
la, kakor tudi dajanje takih kreditov ali po-
roštev: določanje splošnih pogojev
poslovanja; sklepanje kooperacijskih po-
godb s trajanjem več kot eno leto; prenos
kakršnihkoli družbenih pravic na druge; po-
deljevanje neomejenih pooblastil; izplače-
vanje predujmov na račun udeležbe pri do-
bičku; vsi imenovani 19. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
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vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-40346

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00803 z dne 7. 5. 1996 pri subjektu vpisa
STRIKT, d.o.o., podjetje za proizvodnjo,
storitve, marketing, prodajo ter uvoz in
izvoz, Ul. 27. aprila 6, 6257 Pivka, sedež:
Ul. 27. aprila 6, 6257 Pivka, pod vložno št.
1/02567/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. spre-
membo firme, skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
družbenikov, dejavnosti ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5576920
Firma: STRIKT ŽELE AA, podjetje za

proizvodnjo, storitve, marketing, proda-
jo ter uvoz in izvoz, d.n.o., Pivka

Skrajšana firma: STRIKT ŽELE AA,
d.n.o., Pivka

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 38.000 SIT
Ustanovitelja: Žele Andreja, Ljubljana,

Bratovževa ploščad 26, vstopila 12. 7. 1991,
vložek 19.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Žele Andrej, Pivka,
Ul. 27. aprila 6, vstopil 22. 4. 1994, vložek
19.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1996: Doseda-
nja dejavnost družbe se skrči tako, da odslej
vsebuje: proizvodnja strojev za obdelavo
kovin in lesa; proizvodnja električnih stro-
jev in naprav; popravilo in vzdrževanje elek-
tričnih strojev in drugih elektrotehničnih
aparatov in naprav; trgovina z neživilskimi
proizvodi na drobno in debelo; trgovina s
kovinskim in elektrotehničnim blagom.

Rg-39549

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00367 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ADRIATIC – Zavarovalna družba,
d.d., Koper, ADRIATIC – Assicurazioni
S.p.A., Capodistria, sedež: Ljubljanska c.
3a, 6000 Koper, pod vložno št. 1/01555/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vpis
povečanja osnovnega kapitala z vložki s te-
mile podatki:

Matična št.: 5063361
Osnovni kapital: 892,239.000 SIT.

Rg-40348

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02843 z dne 16. 5. 1996 pri subjektu
vpisa BONAS, trgovina, posredovanje in
zastopanje, d.o.o., Sežana, sedež: Cesta
na Lenivec 16, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/04214/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo, spremembo zastopnikov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5774187
Osnovni kapital: 1,501.821,70 SIT
Ustanoviteljica: Zajec Nada, Sežana, Ce-

sta na Lenivec 16, vstopila 7. 6. 1993, vlo-
žek 1,501.821,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Zalaznik Nada in Zajec Nada, obe
razrešeni 17. 12. 1994; direktorica Zajec
Nada, Sežana, Cesta na Lenivec 16, zastopa
družbo brez omejitev; in Marn Bojan, Seža-
na, Cesta na Lenivec 16, kot namestnik di-
rektorice, zastopa družbo brez omejitev, oba
imenovana 17. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in

opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
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vina na drobno s kovinski 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, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in malimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propa-
ganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-40352

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03029 z dne 9. 5. 1996 pri subjektu vpisa
ZETA, Podjetje za posredovanje in trgo-
vino, d.o.o., Piran, sedež: Gallusova 7,
6330 Piran, pod vložno št. 1/03643/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5708141
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Čimbur Stevo, Piran, Gal-

lusova 7, vstopil 10. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 1996: 01131 Vi-
nogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 55112 Dejavnost
penzionov; 55403 Točenje pijač in napitkov

v drugih lokalih; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve takstistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih 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 ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-40350

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02977 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ROMANELLO, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Portorož, sedež: Ga-
ribaldijeva 2, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/04365/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
spremembo firme, skrajšane firme, zastop-
nikov ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5889685
Firma:  ROMANELLO  &  ROMA-

NELLO, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ROMANELLO & RO-

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Romanello Edda, Porto-

rož, Garibaldijeva 2, vložila 40.000 SIT  in
Romanello Mavrizio, Portorož, Garibaldije-
va 2, vložil 60.000, oba vstopila 17. 3. 1993,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benica Romanello Edda, Portorož, Gari-
baldijeva 2, imenovana 29. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev in direktor Ro-
manello Mavrizio, Portorož, Garibaldijeva
2, razrešen 29. 12. 1994, in ponovno ime-
novan 29. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-40354

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03101 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa BINMAT, kovinarstvo, transport,
trgovina, d.o.o., sedež: Prelože št. 12, 6215
Divača, pod vložno št. 1/01727/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, družbenikov, naslova družbe,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo, spremembo zastopnika ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5449880
Firma: BINMAT Bernetič in ostali, ko-

vinarstvo, transport, trgovina, d.n.o.

Skrajšana firma: BINMAT Bernetič in
ostali, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Bernetič Matej, Sežana,
Kidričeva 10, vstopil 4. 5. 1990, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Sila Albin, Divača, Lokev
106, izstopil 28. 12. 1994; Bernetič Dolo-
res, Sežana, Kidričeva 10, vstopila 28. 12.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bernetič Matej, Divača, Ul. Bogo-
mirja Magajne, razrešen 28. 12. 1994 in
ponovno imenovan 28. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev; Sila Albin, razrešen
28. 12. 1994; družbenica Bernetič Dolores,
Sežana, Kidričeva 10, imenovana 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
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71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje in ekonomska pro-
paganda.

Rg-40358

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03296 z dne 7. 5. 1996 pri subjektu vpisa
LUPO TRADE, trgovina in finančne sto-
ritve in posredovanje, d.o.o., Koper, se-
dež: Klaričeva 15/a, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04576/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5880459
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Volk Ivo, Koper, Klariče-

va ulica 15/a, vložek 800.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Volk Robert, Koper,
Klaričeva ulica 15/a, vložek 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, oba vstopila 25.
3. 1993.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1996: 2222 Dru-
go tiskarstvo; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 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 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-

jektiranje in tehnično svetovanje; projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-40359

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03365 z dne 7. 5. 1996 pri subjektu vpisa
KIM, d.o.o., zunanja trgovina in špedici-
ja, Koper, sedež: Ferrarska 14, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02678/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo in uskla-
ditev ustanovnega akta z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5557283
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1996: 50103 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-40362

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03458 z dne 7. 5. 1996 pri subjektu vpisa
ARTEX, d.o.o., Podjetje za trgovino, sve-
tovanje in marketing Koper, Erjavčeva
ul. 25, sedež: Erjavčeva ul. 25, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo in uskla-
ditev ustanovnega akta z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5346037
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1996: 2452

Proizvodnja parfumov in toaletnih sred-
stev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na

drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice in zastavljal-
nice.

Rg-40366

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00194 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa VIDEO CENTER ROBI – izposoja-
nje video kaset Novak & Pistotnik, d.n.o.,
Lucija, sedež: Seča 194, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/04765/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, družbenikov, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5834970
Firma:  VIDEO  CENTER  SCORPIO,

izposojanje video kaset Pistotnik & Pi-
stotnik, d.n.o., Lucija

Skrajšana  firma:  VIDEO  CENTER
SCORPIO Pistotnik & Pistotnik, d.n.o.,
Lucija

Ustanovitelja: Novak Robert, Izola, Ok-
tobrske revolucije 18/C, izstopil 27. 1. 1995;
Pistostotnik Drago, Koper, Budičinova 4,
vstopil 27. 1. 1995, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Novak Robert, razrešen 27. 1. 1995,
družbenik Pistotnik Drago, Koper, Budiči-
nova 4, vstopil 27. 1. 1995, zastopa družbo
brez omejitev, razen pogodb o odsvajanju
nepremičnin, ki jih lahko sklene le na pod-
lagi sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
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rati; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71402 Dejavnost video-
tek; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-40369

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00349 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu
vpisa DEJ – ekonomsko svetovanje in raz-
voj, d.o.o., Postojna, sedež: Vojkova 12,
6230 Postojna, pod vložno št. 1/02526/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5530679
Ustanovitelji: DEJ2, ekonomsko sveto-

vanje in razvoj, d.o.o., Stari trg pri Ložu,
Cesta notranjskega odreda 2, vstopil 23. 11.
1994, vložek 17,620.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kranjc Bojan, Žnidaršič Ja-
nez, Žnidaršič Kranjc Alenka, vsi Postojna
Vojkova 12, vsi izstopili 23. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podat-
kov; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; tehnični preizkusi in analize; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-40370

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00350 z dne 16. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PEKARNA ŠTRUCA, izdelava pe-
karskih izdelkov, slaščic in trgovina,
d.o.o., Škofije, sedež: Sp. Škofije 182, 6281
Škofije, pod vložno št. 1/02649/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o. spremembo firme, skrajša-
ne firme, družbenikov, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5944341
Firma: GLATRO – GLAVINA & Co.,

izdelava pekarskih izdelkov, slaščic in tr-
govina, d.n.o., Škofije

Skrajšana  firma:  GLATRO  –  GLA-
VINA & Co., d.n.o., Škofije

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Glavina Boris, Izola, Kr-
panova 4, vstopil 27. 2. 1991, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Glavina Marija izstopila 24. 3.
1995; Staraj Trošt Metka, Koper, Veluščko-
va ulica 7, vstopila 27. 3. 1995, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet;
7482 Pakiranje.

Rg-40371

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00366 z dne 15. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TONČEK, Trgovina, proizvodnja in
storitve, Štanjel, d.o.o., sedež: Čehovini
13, 6222 Štanjel, pod vložno št. 1/04648/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo, spremembo tipa
zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5835330
Firma: TONČEK ČEHOVIN, & Co.,

proizvodnja, trgovina, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: TONČEK ČEHOVIN

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Čehovin Boris, Štanjel,

Čehovini 13, vložek 69.540 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Če-
hovin Gorazd, Vipava, Vinarska 1, vložek
69.540 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem, oba vstopila 21. 5. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čehovin Boris in Čehovin Gorazd,
oba razrešena 17. 3. 1995; družbenika
Čehovin Boris, Štanjel, Čehovini 13 in
Čehovin Gorazd, Vipava, Vinarska 1,
imenovana 17. 3. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1995: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-

ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami in laki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-40372

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00371 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa HERBAPHARM, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Koper, sedež: Sergeja Ma-
šere 7, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03328/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d. spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo, spremembo tipa zastopnika ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5646553
Firma: HERBAPHARM DAKIĆ, pro-

izvodnja in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: HERBAPHARM

DAKIĆ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Dakić Bojan, Koper, Ser-

geja Mašere 7, vstopil 28. 5. 1992, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
komandist, vstopil 23. 3. 1995; Ovčina Zlat-
ko, Banja Luka, BiH, Pionirska 17, izstopil
23. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dakić Bojan, razrešen 23. 5. 1994 in
ponovno imenovan 23. 5. 1994, kot kom-
plementar, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1993: 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in die-
tetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sred-
stev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
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mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 517 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami in laki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-

nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje;  7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85142
Alternativne oblike zdravljenja.

Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice in zastavljal-
nice.

Rg-40373

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00389 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu
vpisa RAFIO - Računovodske in finanč-
ne storitve, d.o.o., Koper, sedež: Nabrež-
je JM 1a, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01497/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, preoblikovanje iz d.o.o. v k.d.,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
povečanje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo, spre-
membo zastopnika ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5422639
Firma: RAFIO, knjigovodski servis, Ja-

dranka Gorela & Co., k.d., Koper
Skrajšana firma: RAFIO, k.d., Jadran-

ka Gorela, Koper
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Koper, Veluščkova 3
Osnovni kapital: 7.000 SIT
Ustanovitelj: Gorela Jadranka, Koper,

Veluščkova 3, vstopila 25. 7. 1990, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
komanditist, vstop 25. 7. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Go-
rela Jadranka, Koper, Veluščkova 3, razre-
šena 30. 3. 1995 in ponovno imenovana 30.
3. 1995. Za sklepanje poslov, ki se nanašajo
na pridobitev, odtujitev ali obremenitvi ne-
premičnin, gradnjo ali rekonstrukcijo
zgradb, razen vzdrževalnih del, kapitalsko
udeležbo v drugih družbah, kooperacijske
in druge trajne posle za dobo več kot eno
leto, ustanovitev ali ukinitev filial in obra-
tov, najemanje kreditov ali dajanju poro-
štev, če znesek preseže 5.000.000 SIT, do-
delitev ali odvzem prokure, potrebuje so-
glasje druge družbenice; Pavlič Darija, Ko-
per, Benčičeva 17, razrešena 30. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
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nomsko propagiranje; ekonomska propa-
ganda; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-40375

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00429 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa FIDATA - svetovanje, posredova-
nje, d.o.o., Portorož, sedež: Seča 194/a,
6320 Portorož, pod vložno št. 1/03003/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5599776
Firma: FIDATA - svetovanje, posredo-

vanje, Halik in Valand, d.n.o., Portorož
Skrajšana firma: FIDATA, Halik in Va-

land, d.n.o., Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Halik Danilo, Portorož,

Liminjanska 83, Lucija, vložek 5.113 SIT,
Valand Stojan, Koper, Jenkova 3, vložek
5.113 SIT, oba vstopila 10. 10. 1994, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; ekonomska propaganda; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-40376

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00473 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa RUBICTRADE, ekonomske stori-
tve, svetovanje in trgovina, d.o.o., sedež:
Pristaniška 8, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02127/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5492408
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-

zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Vpiše se omejitvi pri dejavnostih: 67.13;
samo menjalnice; 74.12: izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-40380

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00519 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa M. PLAST COMMERCE, proizvod-
nja in trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
Koper, sedež: Obrtniška 16, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01762/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo, spremembo zastopni-
ka ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5458129
Firma: M – COM MILENKOVIČ idr.,

proizvodnja in trgovina na debelo in
drobno, d.n.o., Koper

Skrajšana firma: M – COM MILEN-
KOVIČ idr., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Milenkovič Dušan, vložil

1.000 SIT, Milenkovič Aleksander, oba
Koper, Erjavčeva 2, vstopila 28. 5. 1995;
Milenkovič Marko, Koper, Erjavčeva 2, vlo-
žil 1.000 SIT, vstopil 15. 5. 1995, odgovor-
nost: vsi odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mi-
lenkovič Marko, in Milenkovič Aleksander,
oba Koper, Erjavčeva 2, imenovana 15. 5.
1995.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina ina 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 drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-

vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami in laki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Rg-40381

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00624 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa
MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana, se-
dež: Partizanska cesta 78, 6210 Sežana,
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pod vložno št. 1/00591/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča predložitev zapisnika
1. seje skupščine z dne 31. 5. 1995, izvoli-
tev članov nadzornega sveta, spremembo
tipa zastopnika ter pooblastil za zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5033551
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-

teta Marjan, razrešen 31. 7. 1995; direktor
Mateta Marjan, Sežana, Ivana Turšiča 5,
imenovan 31. 7. 1995, kot začasni direktor,
zastopa družbo brez omejitev. Direktor mo-
ra predhodno pridobiti soglasje nadzornega
sveta v naslednjih primerih: nakup in pro-
daja delnic ali deležev podjetij in ustanav-
ljanje podjetij, če predstavljajo več kot 10
% trajnega kapitala družbe; podeljevanje
prokure; uvrstitev delnic družbe na borzo;
nakup, prodaja ali drugačno razpolaganje z
lastnimi delnicami; izdaja odobrenega kapi-
tala; odobravanje in/ali najemanje dolgo-
ročnih kreditov nad 10 % trajnega kapitala;
nakup in prodajo nepremičnin nad vrednost-
jo 10 % trajnega kapitala.

Člani nadzornega sveta: Čuk Jožko,
predsednik, Mahnič Boris, Petelin Stanisla-
va, namestnica predsednika, Rojc Branko,
Sanabor Slavoljub, Šonc Ida, vsi vstopili
31. 5. 1995, Petelin Stanislava, Mahnič Bo-
ris, Čuk Jožko, Šonc Ida, Kenda Srečko,
Sanabor Slavoljub, vsi izstopili 31. 5. 1995.

Rg-40382

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00629 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MERCATOR-NANOS, d.d., notra-
nja in zunanja trgovina ter poslovne sto-
ritve Postojna, sedež: Tržaška 59, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/01380/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, povečanje osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo, spremembo zastopnika in
njihova pooblastila, predložitev statuta ter
vpis članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5004381
Firma: MERCATOR-NANOS, Trgovi-

na na debelo in drobno, d.d.
Osnovni kapital: 1,539.650.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator

d.d., Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 107,
vstop 10. 5. 1990, vložek 1,539.650.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Černe Anton, razrešen 9. 5. 1995; direk-
tor Bajželj Milan, Kranj, Pot na Jošta 37,
imenovan 9. 5. 1995, zastopa in predstavlja
družbo nasproti tretjim osebam neomejeno,
v primerih iz 42. člena Statuta pa samo s
soglasjem nadzornega sveta, kot sledi: 1.
pridobitev, odtujitev in obremenitev nepre-
mičnine; 2. ustanavljanje in ukinjanje družb
in podružnic doma in v tujini; 3. investicije,
prodaja ali nakup osnovnih sredstev, ki v
poslovnem letu presegajo znesek, določene
v vsakokratnem veljavnem gospodarskem
načrtu koncerna; 4. nakup ali prodaja paten-
tov, blagovnih znamk, najetju in dajanju kre-
ditov ter poroštev, če ti posli niso bili pred-
videni v letnem planu družbe ali niso v zve-
zi z dejavnostjo družbe; 5. nakup delnic oz.
poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo

in njihovo prodajo; 6. vzpostavitev in uki-
njanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Klemenčič
Alojz, Potočnik Metka in Prosenc Viktor,
vsi vstopili 8. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 51482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in

napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-40383

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00736 z dne 29. 5. 1996 pod št. vložka
1/05130/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5910129
Firma: DŽAFIĆ AKOVA, gostinstvo in

trgovina, k.d.
Skrajšana firma: DŽAFIĆ AKOVA, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Škofije, Plavje b. št.
Ustanovitelji: Džafić Zumreta, Hadžići,

BiH, Kučice 26, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem in dva komanditista,
vsi vstopili 17. 7. 1995.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Džafić Zumreta, Hadžiči, BiH, ku-
čice 26, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Džafić Džemal, Hadžiči, BiH, Kučice
26; prokurist Džafić Izet, Sarajevo, BiH,
Radnička 70 A, vsi imenovani 17. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
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izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 samo menjalnice.

Rg-40385

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00011 z dne 8. 5. 1996 pod št. vložka
1/05118/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5932076
Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA

META, z.o.o., Koper
Skrajšana firma: SZ META, z.o.o., Ko-

per
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koper, Kvedrova 1
Osnovni kapital: 60.000 SIT
Ustanovitelji: Grm Marjeta, Koper, Kve-

drova 1, vložek 15.000 SIT, odgovornost:
odgovarja do določene višine; Grm Alek-
sander, Koper, Kvedrova 1, vložek 15.000
SIT, odgovornost: odgovarja do določene
višine; Mršnik Ludvik, Koper, Škocjan 25,
vložek 15.000 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Bilas Boris, Koper, Voj-
kovo nabrežje 13, vložek 15.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine, vsi
vstopili 12. 12. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Grm
Marjeta, Koper, Kvedrova 1, imenovana
12. 12. 1995, predsednica, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-

ritev; 7010 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-40386

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00081 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MODRA LINIJA 2, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Koper, sedež: Pri-
staniška ulica št. 8, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04998/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prijavo sklepa skupščine o po-
večanju osnovnega kapitala in spremembo
višine odobrenega kapitala ter predložitev
čistopisa statuta z dne 8. 1. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5907772
Osnovni kapital: 4,322.693.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 8. 1.

1996, da se osnovni kapital poveča za
3,000.000.000 SIT. Sprememba statuta z
dne 8. 1. 1996.

Odobreni kapital znaša 216,135.000 SIT.
Direktor je pooblaščen povečati osnovni ka-
pital družbe, v prvih petih letih poslovanja,
za skupno največ pet odstotkov osnovnega
kapitala in sicer tako, da vsako poslovno
leto odloči o povečanju osnovnega kapitala
za en odstotek, pri čemer lahko istega pre-
seže le zaradi zaokroževanja zneskov, glede
na nominalno vrednost delnic. V tem prime-
ru lahko direktor odloči o izključitvi pred-
nostne pravice do novih delnic.

Rg-40387

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00093 z dne 8. 5. 1996 pod št. vložka
1/05117/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5930774
Firma: ŽUJKA, gradbeništvo, čistilne

storitve, uvoz-izvoz, špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽUJKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Portorož, Obala 127, Lucija
Osnovni kapital: 1,645.650 SIT
Ustanovitelja: Lulić Redžep, Cazin, Bi-

H, Tržac, b. št., vložek 822.825 SIT, Lulić
Semira, Portorož, Obala 127, Lucija, vložek
822.825 SIT, oba vstopila 12. 2. 1996, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lulić Redžep, Cazin, BiH, Tržac, b.št.,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Lu-

lić Semira, Portorož, Obala 127, Lucija, oba
imenovana 12. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2852 Splošna me-
hanična dela; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
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Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-

nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-40388

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00099 z dne 9. 5. 1996 pod št. vložka
1/05120/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5934508
Firma: POMOL KOPER, proizvodnja

in montaža avtomatiziranih naprav, tr-
govina in storitve, d.o.o.

Skrajšana  firma:  POMOL  KOPER,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Kozlovičeva 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prejac Bojan, Koper, Koz-

lovičeva 3, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kopač Jožef, Vrhnika,
Na zelenici 3/c, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja – oba vstopila 1. 2.
1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Prejac Bojan, Koper, Kozlovičeva 3, za-
stopa družbo in predstavlja družbo ter skle-
pa pogodbe v imenu in za račun družbe brez
omejitev, razen pogodb o odsvojitvi ali
obremenitvi nepremičnin, ki jih lahko skle-
ne le na podlagi predhodnega sklepa
skupščine družbe; prokurist Kopač Jožef,
Vrhnika, Na zelenici 3/c, oba imenovana
1. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-40390

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00136 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu
vpisa RUDL, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Koper, sedež: Oljčna pot 9i, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01906/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, družbenikov, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo, spre-
membo zastopnika ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5473608
Firma: RUDL, luške in ostale storitve v

pomorskem prometu, trgovina, BUKO-
VIČ, d.n.o., Koper

Skrajšana  firma:  RUDL  BUKOVIČ,
d.n.o., Koper

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38
Ustanovitelji: Rudl Andrej, Koper, Oljč-

na pot 9 i, izstopil 17. 4. 1995; Wins export-
import, d.o.o., Rijeka, Rijeka, Hrvaška, Ma-
rinići 118/a, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Bukovič
Cvetko, Rijeka, Viškovo, Hrvaška, Marini-
ći 118/a, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; oba vsto-
pila 17. 4. 1995; direktor Rudl Andrej, Ko-
per, Oljčna pot 9 I, razrešen 17. 4. 1995.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
tor Lacmanović Mirjam, Rijeka, Hrvaška,
Narodne omladine 15, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Bukovič Cvetko, Rije-
ka, Viškovo, Hrvaška, Marinići 118/a, oba
imenovana 17. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1990: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
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Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-40392

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00241 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MARMOR, Podjetje za pridobiva-
nje in obdelavo naravnega kamna Seža-
na, d.o.o., sedež: Partizanska 73a, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/00802/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo
firme, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo družbe, uskladitev dejavnosti, vpis
spremembe naziva zastopnika, vpis članov
začasnega nadzornega sveta ter uskladitev
akta s temile podatki:

Matična št.: 5090725
Firma: MARMOR, Podjetje za prido-

bivanje in obdelavo naravnega kamna Se-
žana, d.d.

Skrajšana firma: MARMOR, Sežana,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 148,102.000 SIT
Ustanovitelji: Podjetje za pridobivanje

in obdelavo naravnega kamna Marmor p.o.
Sežana, Sežana, Partizanska 73a, izstopil 8.
12. 1995; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Ljubljana, Kotnikova ul. 28; Slovenski
odškodninski sklad d.d., Ljubljana, Ljublja-
na, Dunajska 22; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Kolodvorska 15; ude-
leženci interne razdelitve; udeleženci notra-
njega odkupa – vsi vstopili 8. 12. 1995;
udeleženci pred lastninskim preoblikova-
njem, vstopili 14. 3. 1991.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jakulin Boris, Sežana, Cesta na Bršlja-
novec 7, razrešen 29. 1. 1996 in ponovno
imenovan 29. 1. 1996, kot začasni direktor
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Sigulin Ciril,
Spasovič Miodrag, Vidmar Ana Marija,
Ravbar Milivoj, vsi vstopili 8. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00583/00662-1996/TT z dne
26. 3. 1996.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-40394

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00361 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MDM, ekonomske storitve, indu-
strijsko oblikovanje in trgovina, d.o.o.,
Portorož, sedež: Istrski odred 21, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/03449/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo,
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5669243
Osnovni kapital: 3,298.459 SIT
Ustanovitelji: De Angeli Mara, Venezia,

Italia, Via Calmo 13 Ca’vio, vstopila 1. 7.
1992, vložek 2,370.371,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-

terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami in laki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnost drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

S sklepom Srg 361/96 z dne 13. 5. 1996
se nadomesti sklep o zavrženju Srg 3197/94
z dne 21. 3. 1996.

Rg-40395

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00394 z dne 20. 5. 1996 pod št. vložka
1/05097/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5929342
Firma: VE & KA, Trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: VE & KA, d.o.o., Po-

stojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Postojna, Prešernova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ametaj Kadri in Ametaj

Vebi, oba Prizren, ZRJ, Koriša, vstopila
4. 1. 1996, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ametaj Vebi, Prizren, ZRJ, Koriša, za-
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stopa družbo brez omejitev in prokurist Ah-
metaj Durak, Ljubljana, Na Korošici 2, oba
imenovana 4. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet;  6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

S sklepom Srg 394/96 z dne 20. 5. 1996
se nadomesti sklep o zavrženju Srg 8/96 z
dne 12. 4. 1996.

 Rg-40396

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00409 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa UNIŠPED, Mednarodna špedicija,
d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska 85, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/01712/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, družbenikov, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo, spre-
membo zastopnikov ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5443806
Sedež: Sežana, Partizanska 87
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelji: Jadran export d.d. Sežana,

Sežana, Partizanska 69, izstopil 26. 4. 1994;
Tomažič Miro, Sežana, Avber 16, izstopil
27. 7. 1994; Vitez Milan, Sežana, Žirje št. 4,
vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Hanzel Tugomir, Divača, Naklo št.
2, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, oba vstopila 8. 10. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Tomažič Miro, Sežana, Avber 16, raz-
rešen 12. 4. 1994; zastopnik Vitez Milan,
Sežana, Žirje št. 4, razrešen 21. 12. 1994 in
ponovno imenovan kot direktor 21. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Hanzel Tugomir, Divača, Naklo št. 2,
razrešen 21. 12. 1994 in ponovno imenovan
21. 12. 1994, kot namestnik direktorja, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo

s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Rg-41866

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01050 z dne 9. 7. 1996 pri subjektu vpisa
ME-PLAST, brizganje plastike, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., sedež: Kozina 1/N,
6240 Kozina, pod vložno št. 1/01063/00
vpisalo v sodni register tega sodišča, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo podatkov pri družbenikih, po-
večanje osnovnega kapitala in vložkov,
spremembo dejavnosti ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5372313
Osnovni kapital: 3,695.730 SIT
Ustanovitelja: Mezgec Karmen, in Mez-

gec Danilo, oba Kozina, Rodiška cesta 16,
vstopila 21. 12. 1989, vložila po 1,847.865
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: Dejav-
nost družbe se spremeni, tako, da je odslej:
brizganje plastičnih mas, proizvodnja, kom-
pletiranje in prodaja izdelkov iz plastičnih
mas; izdelava in kompletiranje manjših ko-
vinsko-plastičnih izdelkov; sestavljanje
elektronskih elementov; proizvodnja stro-
jev, aparatov in naprav; inženiring (izdelo-
vanje orodij-kalupov za plastične mase); tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi po nomenklaturi tr-
govskih strok v celoti; zastopanje tujih firm
s konsignacijsko prodajo; maloobmejni pro-
met po tržaškem in goriškem sporazumu;
posredniški, zastopniški, agencijski in ko-
misijski posli na področju prometa blaga in
storitev; prevoz blaga v cestnem prometu.

Rg-41900

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/02824 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa DYN, Trgovsko podjetje, d.o.o., Izo-
la, sedež: Elvire Vatovec 4, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/04566/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5868955
Osnovni kapital: 2,714.000 SIT
Ustanovitelja: Zobec Davide, Dolina, Ita-

lija, Log 226, vložek 50.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Marketing Galeb, Izola,
Elvire Vatovec 4, vložek 2,664.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja – oba vstopila 2. 4.
1994.

Rg-41901

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02869 z dne 20. 6. 1996 pri subjektu
vpisa UNIKA TTI - trgovina, turizem, in-
ženiring, d.o.o., Pivka, sedež: Kolodvor-
ska 9a, 6257 Pivka, pod vložno št.
1/01482/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, družbe-
nikov in deležev, povečanje osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št. 5412439
Firma: UNIKA TTI, trgovina, trženje

igrač, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIKA TTI, d.o.o.
Sedež: Postojna, Log 18
Osnovni kapital: 21,852.000 SIT
Ustanovitelji: Javor Koncern, d.o.o., Piv-

ka, Pivka, Kolodvorska 9a, vložek 2,185.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Premrl Si-
mon, Sežana, Ul. I. tankovske brigade 4,
vložek 11.144.520 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Boštjančič Anita, Pivka, Levstiko-
va ulica 11, vložek 1,704.456 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pecman Veronika, Prem,
Prem 1a, vložek 1,704.456 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata – vsi vstopili 12. 9.
1990; Premrl Peter, Postojna, Tržaška 15,
vložek 1,704.456 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Urbančič Romana, Knežak, Bač 32,
vložek 1,704.456 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vatovec Vojko, Postojna, Pod Je-
lovico št. 3, vložek 1,704.456 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja – vsi vstopili 1. 3.
1994.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.

Rg-41917

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00631 z dne 5. 7. 1996 pri subjektu vpisa
AGRIGEL, trgovina, komercialne in fi-
nančne storitve, d.o.o., Koper, sedež: Va-
tovčeva 5, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04532/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5814901
Sedež: Koper, Cankarjeva 6.

Rg-41923

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00858 z dne 1. 7. 1996 pri subjektu vpisa
EPIC COMMERCE - podjetje za zuna-
njo in notranjo trgovino in športni inže-
niring, d.o.o., Postojna, sedež: Kosovelo-
va ul. 1, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/01157/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, družbenikov,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
dejavnosti in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5362229
Sedež: Postojna, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,623.000 SIT
Ustanovitelji: Vatovec-Progar Irena, Po-

stojna, Volaričeva 24; Progar Edvard, Po-
stojna, Ul. prekomorskih br. 16; Progar Kar-
men, Postojna, Ul. prekomorskih brigad 16,
vsi izstopili 18. 9. 1995; Progar Edvard,
Postojna, Volaričeva 24, vstopil 18. 9. 1995,
vložek 1,623.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

 Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Progar Edvard, Postojna, Volaričeva
24, razrešen 11. 9. 1995 in ponovno imeno-
van 11. 9. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 1596 Pro-
izvodnja piva; 7140 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen

oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
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belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6010 Železniški pro-
met; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-

gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propagan-
da; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmcevtski
izdelki; pri dejavnosti 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-41929

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00100 z dne 5. 7. 1996 pod št. vložka
1/05156/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5934516
Firma: STUDIO JORK, Glasbena pro-

dukcija, trgovina in storitve, Ogrin & Co.,
d.n.o.

Skrajšana firma: STUDIO JORK - Ogrin
& Co., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dekani, Dekani 230
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Ogrin Jadran, Koper, Žu-

pančičeva 31, vložek 5.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
Ogrin Ramona, Portorož, Senčna pot 19,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem, oba vstopila 6. 2.
1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ogrin Jadran, Koper, Župančičeva 31,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Ogrin Ramona, Portorož, Senčna pot 19,
zastopa družbo brez omejitev – oba imeno-
vana 6. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1996: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 71402 Dejavnost videotek; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440

Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9220 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti 67.13 samo menjalnice.

Rg-41934

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00230 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa MAD DOG – Trgovina, proizvod-
nja in turizem, d.o.o., Piran, sedež: Zele-
njavni trg 3, 6330 Piran, pod vložno št.
1/04829/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in uskladitev dejavnosti po standard-
ni klasifikaciji s temile podatki:

Matična št.: 5868491
Firma: MAD DOG – Trgovina, pro-

izvodnja, posredništvo, d.o.o., Portorož
Skrajšana  firma:  MAD  DOG,  d.o.o.,

Portorož
Sedež: Portorož, Liminjanska 96
Dejavnost, vpisana 14. 6. 1996: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 4531 Električne inštalacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
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lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami 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; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; ekonomska propaganda; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti 67.13 – samo menjalnice,
zastavljalnice; pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-41942

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00379 z dne 10. 6. 1996 pri subjektu
vpisa ISTRIA TRADE VUKOVIĆ, zuna-
nja trgovina, gostinstvo in turizem, k.d.,
Koper, sedež: Generala Levičnika 24/b,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05114/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5934524
Sedež: Koper, Pristaniška 45.

Rg-41948

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00427 z dne 10. 6. 1996 pod št. vložka
1/05137/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz okrožnega sodišča v Ljub-
ljani, spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5924049
Firma: RECENT, Trgovina in storitve,

d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30a
Skrajšana firma: RECENT, d.o.o., Ko-

per
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 30a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Perovič Slaviša, Umag, Hr-

vaška, 43. Istarske divizije 21, vstopil 6. 11.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simič Ivan, Smlednik, Smlednik 92,
imenovan 6. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
pod vložno št.: 1/27038/00 s firmo: RE-
CENT Trgovina in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Prekmurska ulica 6.

Rg-41992

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00651 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu
vpisa LIST, notranja in zunanja trgovina,
d.o.o., sedež: Povir 2, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/01566/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5430275
Osnovni kapital: 1,549.000 SIT
Ustanovitelja: Mahnič Silva, Sežana,

Pleševica 1b, vložek 774.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Štok Licia, Sežana, Po-
vir 1b, vložek 774.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, oba vstopila 1. 10. 1990.

Rg-42004

Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03308 z dne 1. 7. 1996 pri subjektu vpisa
LIST, notranja in zunanja trgovina,
d.o.o., Povir 2, Sežana, sedež: Povir 2,
Sežana, pod vložno št. 1/01566/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5430275
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 2430

Proizvodnja kritnih barv, lakov in podob-
nih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in

dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7482 Pa-
kiranje.
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Rg-10304

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15312 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu
vpisa VARI, Svetovanje, razvoj in infor-
matika, d.o.o., Ljubljana, Herbersteino-
va 14, sedež: Herbersteinova 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19970/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5671876
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Herman Viktor, Ljubljana,

Herbersteinova 14, vstop 14. 10. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-10321

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15616 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa IDEA, podjetje za gostinstvo, turi-
zem in trgovino, d.o.o., Poljanska c. 54,
Ljubljana, sedež: Poljanska c. 54, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20179/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5686881
Osnovni kapital: 1,500.500 SIT
Ustanovitelj: Hebar Martin, Ljubljana,

Poljanska c. 54, vstop 10. 2. 1994, vložek
1,500.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27786

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11173 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa GLOTTA NOVA, center za pravo
učenje in poučevanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Mucherjeva ulica 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20242/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5673909
Osnovni kapital: 2,617.331,50 SIT
Ustanoviteljica: Pegan Stemberger Jeli-

ca, Ljubljana, Mucherjeva ul. 3, vstop 16.
11. 1992, vložek 2,617.331,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Stemberger Aleš, Ljubljana, Mu-
cherjeva ulica 3, imenovan 18. 5. 1994, za-
stopa družbo kot namestnik poslovodje.

Rg-27801

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14782 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  KATICH,  d.o.o.,  Povšetova  65,
Ljubljana, podjetje za proizvodnjo in tr-
govino, sedež: Povšetova 65, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in družbenikov, uskladitev dejav-
nosti in povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5715792
Firma: KATICH, Družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,692.166 SIT
Ustanovitelji: Katič Zdenka, Ljubljana,

Bratovževa ploščad 20, vstop 16. 11. 1992,
vložek 146.066 SIT, Katič Alojz, Ljubljana,
Bratovževa ploščad 20, vstop 28. 7. 1994,
vložek 1,314.600 SIT, Sternad Edvard,
Ljubljana, Ul. Kneza Koclja 38, vstop 28. 7.
1994, vložek 1,095.500 SIT, in ZAKUP,
d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 38, vstop 28.
7. 1994, vložek 1,136.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posrednišvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-28068

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09355 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MABETEX, trgovina, konzulting in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mest-
ni trg 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20548/00 vpisalo v sodni register tega
odišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5701082
Firma: MABETEX, trgovina, konzul-

ting in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,875.000 SIT
Ustanovitelja: Pacoli Behgjet, Lugano-

Paradisco, Švica, Via Fontana 14 CH-6900,
vložil 1,312.500 SIT, in Pucihar Jože, Ljub-
ljana, Celovška 108, vložil 562.500 SIT –
vstopila 17. 11. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost družbe: trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi in živilskimi proizvo-
di; zastopanje v prometu blaga in storitev;
projektiranje; inženiring na področju stroje-
gradnje; proizvodnja strojev in naprav s koo-
peranti; inženiring – organizacija in posre-
dovanje pri gradnji kompletnih gospodar-

skih in drugih objektov; razvoj inovacij in
intelektualne lastnine; konzulting; razisko-
valno-razvojne storitve v gospodarskih de-
javnostih; izvajanje strokovnega nadzora pri
gradnji; visokogradnja; nizkogradnja in hi-
drogradnja; posredovanje na področju pro-
meta blaga in storitev; raziskava trga; stori-
tve reklame in ekonomske propagande; sto-
ritve in posredovanje pri prometu z nepre-
mičninami; leasing avtomobilov; komisijski
posli na področju prometa blaga in storitev
doma in v tujini; finančni inženiring; posre-
dovanje v prometu blaga in storitev; finan-
ciranje proizvodnje in drugih naložbenih
projektov; storitve transfera tehnologije in
lansiranja novih proizvodov in storitev; gos-
podarsko svetovanje; ekonomski inženiring;
marketing; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev; prirejanje sejmov in razstav; rent-a-
car; posredovanje transportnih storitev;
transport za lastne potrebe; prevoz potnikov
in blaga v domovini in tujini; servisno vzdr-
ževalna dejavnost; agencijske storitve v tu-
rizmu; posredovanje pri nastanitvi turistov
in drugo posredovanje na področju turizma;
gostinske in turistične storitve doma in v
tujini; hoteli, moteli, penzioni in turistična
naselja s celotnim poslovanjem; izvoz in
uvoz neživilskih proizvodov; izvoz in uvoz
blaga na podlagi pogodb o dolgoročni pro-
izvodni kooperaciji; izvajanje investicijskih
del v tujini; posredovanje pri opravljanju
poslov zunanjetrgovinskega prometa; zasto-
panje tujih firm in prodaja tujega blaga iz
konsignacijskih skladišč; raziskava tujega
trga; plasma tujega kapitala; management
tujega kapitala; mednarodna špedicija; skla-
diščenje blaga; storitve faktoringa; organi-
ziranje mednarodnih sejmov in razstav.

Rg-28070

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09359 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa P.U.Z., podjetje za urejanje zem-
ljišč, d.o.o., Ljubljana, sedež: Moškričeva
18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05201/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5340764
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Janez, Šmarje,

Mali vrh pri Šmarju 91, vstop 14. 12. 1989,
vložek 1,509.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-28090

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11519 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa WIND, gostinsko in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Grosuplje, sedež: Žalna 37a,
1290 Grosuplje, pod vložno št. 1/11159/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, osnovnega kapi-
tala in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5471133
Firma: WIND, gostinsko in trgovsko

podjetje, d.o.o., Notranje Gorice
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Skrajšana firma: WIND, d.o.o., Notra-
nje Gorice

Sedež: 1357 Notranje Gorice, Mavser-
jeva 13

Osnovni kapital: 1,547.080 SIT
Ustanovitelj: Weithauser Branko, Ljub-

ljana, Brodarjev trg 7, vstop 18. 1. 1991,
vložek 1,547.080 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1995: 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovi-
nami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 633
Storitve potovalnih agencij in oganizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-30099

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16982 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa REFY, Podjetje za trgovino, stori-
tve in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Marinkov trg 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13173/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5522161
Firma: MAESTO, Poslovna dejavnost,

d.o.o., Plešičeva 47, Ljubljana
Skrajšana firma: MAESTO, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Plešičeva 47
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanoviteljica: Regovec Irena, izstop

21. 12. 1994; Morel Irena, Ljubljana, Ple-

šičeva 47, vstop 21. 12. 1994, vložek
1,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Regovec Irena, razrešena 21. 12.
1994; direktorica Morel Irena, imenovana
21. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 221
Založništvo; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 551 Dejavnost hotelov;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 732 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 741 Pravne, raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mmenja; podjetniško sve-
tovanje; upravljanje s holding družbami;
743 Tehnični preizkusi in analize; 744 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 923 Druge razvedrilne dejav-
nosti.

Rg-30098

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/1957 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa LINGUA & MUSICA, Poučevanje
tujih jezikov, d.o.o., Ljubljana, Črtomi-
rova 31, sedež: Črtomirova 31, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13645/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža in osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5526779
Firma: LINGUA & MUSICA, Pouče-

vanje tujih jezikov, d.o.o., Ljubljana, Šti-
hova 14a

Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 14a
Osnovni kapital: 1,502.700 SIT
Ustanovitelj: Malačič Pfleiderer Janez,

Ljubljana, Štihova 14a, vstop 7. 11. 1991,
vložek 1,502.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
52455 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Rg-30110

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16910 z dne 24. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa DOM DECOR, inženiring, mar-
keting, proizvodnja, komercialno posre-
dovanje in zastopanje, d.o.o., Koprska
cesta 104, Ljubljana, sedež: Koprska ce-
sta 104, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12156/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5487439
Firma: DOM DECOR, inženiring, mar-

keting, proizvodnja, komercialno posre-
dovanje in zastopanje, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Franci, Horjul,

Šentjošt nad Horjulom 42, in Vister Gregor,
Ljubljana, Šarhova 4, vstopila 6. 3. 1991,
vložila po 755.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1995: 361
Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 517 Druga
trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 632 Druge pomožne dejavnosti
v prometu; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
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nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-30126

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04479 z dne 14. 11. 1995 pod št. vložka
1/26995/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5914221
Firma:  NOTRANJSKI  EKOLOŠKI

CENTER CERKNICA, Cesta 4. maja 51
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1380 Cerknica, Cesta 4. maja

51
Ustanovitelja: AREA, d.o.o., Podjetje za

prostorski, gradbeni, računalniški in poslov-
ni inženiring, Cerknica, Cesta 4. maja 51, in
Slovensko ekološko gibanje – Center za
ekološke dejavnosti, Ljubljana, Miklošiče-
va 38, vstopila 21. 8. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Mahne Lilijana, Cerknica, Popko-
va ul. št. 4, ki zastopa zavod brez omejitev,
ter zastopnika Turšič Maksimiljan, Cerkni-
ca, Cesta na jezero 15, ki zastopa zavod
brez omejitev kot namestnik direktorice, in
Lipič Karel, Ljubljana, Topniška ul. 45, ki
zastopa zavod brez omejitev kot predsednik
upravnega odbora, imenovani 21. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 221 Za-
ložništvo; 511 Posredništvo; 517 Druga tr-
govina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 721 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 732 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska propa-
ganda; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7513 Dejavnost javnih ustanov za pos-
peševanje poslovnih dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
8042 Drugo izobraževanje; 921 Filmska in
videodejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-30128

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17016 z dne 14. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa GEC, Podjetje za proizvodnjo,

vzdrževanje, trgovino in turizem, d.o.o.,
Ljubljana-Dobrunje, sedež: Litijska
cesta 186, 1261 Ljubljana-Dobrunje, pod
vložno št. 1/09998/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5873665
Osnovni kapital: 1,839.108 SIT
Ustanovitelj: Gašperšič Janez, Ljublja-

na-Dobrunje, Litijska c. 186, vstop 10. 12.
1990, vložek 1,839.108 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in na-
prav; 311 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 316 Proizvodnja
druge električne opreme; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pe-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-30381

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05155 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa REPUBLIKA AGENS, d.o.o., Pod-
jetje za medijsko trženje in planiranje,
Ljubljana, sedež: Slovenska 54, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25861/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev in zastopnika ter
uskladitev in spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5865549
Firma: CAPRICORN, podjetje za me-

dijsko trženje in planiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: CAPRICORN, d.o.o.
Ustanovitelja: N.I.A., Podjetje za infor-

matiko in marketing, d.o.o., in L & L
COMMUNICATIONS, d.o.o., Podjetje za
avtorske storitve, marketing, finance in tu-
rizem, Ljubljana, izstopila 2. 11. 1995; Vu-
kadinović-Levski Daniel, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 30 in Vukadinović-Levski
Rado, Ljubljana, Kunaverjeva ulica 7, vsto-
pila 2. 11. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Damjanič Nikola, razrešen 2. 11.
1995; direktorica Barlič Dermastja Nataša,
Ljubljana, Dravlje, Za krajem 2, ki zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 2. 11.
1995, in zastopnik Vukadinović-Levski Ra-
do, ki od 2. 11. 1995 zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
923 Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-30425

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05072 z dne 11. 12. 1995 pod št. vložka
1/27102/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5919053
Firma: VOP, agencija za varovanje

oseb in premoženja, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vzajemna 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Repnik Ciril, Ljubljana,

Vzajemna 7, vstop 16. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovaja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Repnik Ciril, imenovan 16. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 2212
Izdajanje časopisov; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 4531 Električ-
ne inštalacije; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 6022 Storitve taksistov;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-30434

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09679 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ŠINA, d.o.o., podjetje za visokotlač-
no peskanje, sedež: Stara cesta 32, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/06279/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
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zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5368847
Osnovni kapital: 1,589.500 SIT
Ustanovitelj: Šinkovec Edvard, Logatec,

Stara cesta 32, vstop 21. 2. 1990, vložek
1,589.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi še na: proizvodnjo
tekstilnih in usnjenih konfekcijskih izdel-
kov; trgovino na veliko in malo z neživil-
skimi in živilskimi proizvodi; gostinstvo.

Dejavnost se odslej glasi: visokotlačno
peskanje kovinskih predmetov; pleskanje
kovinskih predmetov; popravila in vzdrže-
vanje cestnih motornih vozil; servis zavor
za cestna motorna vozila; trgovina z naftni-
mi derivati na drobno; proizvodnja tekstil-
nih in usnjenih konfekcijskih izdelkov; tr-
govina na veliko in malo z neživilskimi in
živilskimi proizvodi; gostinstvo.

Rg-30750

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09555 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PRILES, proizvodnja, trgovina in
inženiring s področja lesarstva, d.o.o.,
Moravče, sedež: Moravče 19, 1274 Ga-
brovka, pod vložno št. 1/23906/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5781906
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Ustanovitelj: Prijatelj Franc, Gabrovka,

Moravče 19, vstop 21. 3. 1993, vložek
1,740.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30782

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12911 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa TENVIP, podjetje za proizvodnjo
in trgovino z živilskimi in neživilskimi
proizvodi ter uvoz in izvoz, Valburga 117,
Smlednik, sedež: Valburga 117, 1216
Smlednik, pod vložno št. 1/15204/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in spremembo naziva
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5570875
Firma: TENVIP, proizvodna in trgov-

ska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: TENVIP, d.o.o.
Osnovni kapital: 7,486.000 SIT
Ustanovitelja: Nemec Viljem, Smlednik,

Valburga 117, in Čadež Peter, Škofja Loka,
Binkelj 28, vstopila 2. 12. 1991, vložila po
3,743.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ne-
mec Viljem in Čadež Peter, razrešena 27. 6.
1994 kot zastopnika in imenovana za direk-
torja, ki zastopata družbo brez omejitev.

Rg-30799

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16339 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PIRUETA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, organizacijske in tehnološke sto-
ritve, d.o.o., Milčinskega 65, Ljubljana,

sedež: Milčinskega 65, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10261/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nika in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5553067
Firma: PIRUETA, plesna dejavnost in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žiher Jože, vstopil 14. 12.

1990, in Žiher Petra, vstopila 20. 5. 1994,
oba iz Ljubljane, Milčinskega 65, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Žiher Petra, imenovana 20. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1995: 192 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja
obutve; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in
kartona; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 321 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 363 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 364 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 641 Poštne in kurir-
ske storitve; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;

711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 722 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
713 Obdelava podatkov; 715 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 745 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 921 Filmska in
videodejavnost; 922 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agencij;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-30829

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03127 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ŠKODNIK CENTER, Podjetje za
usluge in trgovino, d.o.o., sedež: Kotniko-
va 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14869/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5573149
Firma: ŠKODNIK CENTER, Podjetje

za usluge in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Kotnikova 5

Skrajšana firma: ŠKODNIK CENTER,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 5

Osnovni kapital: 2,697.000 SIT
Ustanovitelja: Miladinović Vladimir,

vstopil 13. 5. 1991, in Škodnik Zdenka, vsto-
pila 27. 2. 1995, oba iz Ljubljane, Klemen-
čičeva 3, vložila po 1,348.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Škodnik Zdenka, imenovana 27. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.

Rg-31230

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04765 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa TRGOHIT, Podjetje za trženje, pro-
izvodnjo in storitve, Horjul, d.o.o., sedež:
Podolnica 28, 1354 Horjul, pod vložno št.
1/16010/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanovitelja in za-
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stopnika ter povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5590809
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Bernot Marko, Horjul, Po-

dolnica 28, vstop 7. 2. 1992, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bernot Matjaž, izstop 29. 4. 1992.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Bernot Matjažu, ki je bil razre-
šen 29. 4. 1994.

Rg-31280

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03859 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa SLIP, d.d., Mednarodno trgovsko
podjetje, Ljubljana, Cigaletova 9, sedež:
Cigaletova 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12869/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5502292
Naslednje dejavnosti se brišejo: trgovina

na debelo in drobno z živilskim in neživil-
skim blagom; posli finančnega inženiringa;
leasing posli vseh vrst premičnin in nepre-
mičnin; posli rent-a-car vseh vrst vozil in
plovil; posli posredovanja v blagovnem pro-
metu; špediterski in skladiščni posli vseh
vrst; izvoz in uvoz vseh vrst neživilskih pro-
izvodov; posli zastopanja tujih podjetij in
posredništvo v blagovnem prometu in kon-
signacija; posli finančnega inženiringa s tu-
jimi partnerji; izvajanje investicijskih del v
tujini; posli industrijske kooperacije.

Dejavnost družbe je odslej: industrijska
in kmetijska proizvodnja vseh vrst; intelek-
tualne storitve; komisijski in agentski posli
v blagovnem prometu; posli reklamiranja
proizvodov (ekonomska propaganda) in
marketinga, prirejanje sejmov in razstav.

Rg-31325

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15672 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KALIBER, d.o.o., podjetje za elek-
troniko, računalništvo, trgovino in zasto-
panje, Ljubljana, Kocenova 2, sedež: Ko-
cenova 2, 1111 Ljubljana, pod vložno št.
1/09202/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5426677
Firma: MRAK COMPUTER, d.o.o.,

družba za elektroniko, trgovino in zasto-
panje, d.o.o.

Skrajšana firma: MRAK COMPUTER,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Demšar Mihael, izstop

5. 12. 1994; Mrak Vinko, Ljubljana, Žau-
cerjeva 12, vstop 5. 12. 1994, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Demšar Mihael, razrešen 6. 1. 1995;
direktor Mrak Janez, Ljubljana, Žaucerjeva
9, imenovan 6. 1. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-

dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-31343

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15877 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa CIROMA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Hradetskega 43, sedež: Hra-
detskega 43, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09235/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5436109
Osnovni kapital: 1,614.800 SIT
Ustanovitelj: Omahen Ciril, Ljubljana,

Hradetskega 43, vstop 30. 10. 1990, vložek
1,614.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31387

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04496 z dne 17. 10. 1995 pod št. vložka
1/26866/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5914230
Firma: Lavrih & Co, inženiring, sveto-

vanje, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: Lavrih, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
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Sedež: 1290 Grosuplje, Hribarjeva 1
Ustanovitelja: Lavrih Aleksander in La-

vrih Anton, oba iz Grosupljega, Hribarjeva
1, vstopila 8. 9. 1995, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lavrih Aleksander, imenovan 8. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1995: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 4010 Proizvod-
nja in distribucija elektrike; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7481 Fo-
tografska dejavnost.

Rg-31413

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09366 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa  STAVEC,  Import-Export,  d.o.o.,
Domžale, sedež: Vojkova 7, 1230 Domža-
le, pod vložno št. 1/21713/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
sedeža in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5841143
Sedež: 1232 Domžale, Ravnikarjeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Stavec Stanislav, Domža-
le, Ravnikarjeva 7, vstop 2. 12. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31432

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06662 z dne 20. 7. 1995 pri subjektu
vpisa AVTO-RENT, d.o.o., podjetje za tr-
govino živilskih in neživilskih proizvodov,
turizem, gostinstvo, storitve in sposoja-
nje avtomobilov..., Ljubljana, Rimska c.
2, sedež: Rimska c. 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14970/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5551943
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Kruljc Miloš, Ljubljana,

Brilejeva 22, in Filipčič Krunoslav, Breži-
ce, Bizeljska 59, vstopila 15. 12. 1992, vlo-
žila po 752.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-31600

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05270 z dne 13. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa BEMACO COMMERCE, za-
stopstva, konzalting in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 25, sedež: Stegne 25,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/21388/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža
in pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5728002
Firma:  BEMACO  COMMERCE,  za-

stopstva, konzalting in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 21c

Skrajšana  firma:  BEMACO  COM-
MERCE, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Beličič Marko, Ljubljana,

Trg prekomorskih brigad 5, vstop 20. 1.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Galič Branko, Ljubljana, Iga Grudna
22, ki od 4. 5. 1994 zastopa družbo z omeji-
tvijo, da mora pri sklepanju poslov, ki se
nanašajo na nakup, odtujitev ali obremeni-
tev nepremičnin, na nabavo ali prodajo os-
novnih sredstev družbe, na investicije in na
najemanje posojil ali pravne posle, katerih
vrednost presega tolarsko protivrednost
10.000 DEM, pridobiti predhodno soglasje
ustanovitelja.

Rg-31625

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05695 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa PUBO, Proizvodnja in avtomatiza-
cija, d.o.o., Trbovlje, sedež: Majcenova
cesta 22, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/24206/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, ustanoviteljev in deležev ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5801125
Firma: PUST IN OSTALI, proizvod-

nja in avtomatizacija, d.n.o.
Skrajšana firma: PUST IN OSTALI,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Pust Boštjan, vstopil 7. 7.

1993, in Pust Bojana, vstopila 9. 5. 1994,
oba iz Trbovelj, Majcenova cesta 22, vloži-
la po 55.000 SIT, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Rg-31689

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07888 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SIMEX, proizvodno trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Kolodvorska 29, Ljubljana,
sedež: Kolodvorska 29, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04719/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5341795
Firma: SIMEX, proizvodno trgovsko

podjetje, d.o.o., Kolodvorska 9, Ljublja-
na

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 9
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Savnik Zoran, vložil

1,368.000 SIT, in Konrad Breda, vložila
152.000 SIT, oba iz Ljubljane, Tavčarjeva
15, vstopila 21. 12. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-31691

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08527 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa VAN GEYT, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 264, sedež: Celovška
264, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24284/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5786525
Osnovni kapital: 1,685.493 SIT
Ustanovitelj: Michiel Van Geyt, Hulst,

Nizozemska, Steenstratt 20, 4561, vstop 3.
6. 1993, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Škreblin Nada, Radovljica, Ul. S.
Gregorčiča 15, imenovana 23. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnik Mic-
hiel Van Geyt, razrešen 23. 5. 1994.

Rg-31777

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10834 z dne 18. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MONETA INVEST, Podjetje za po-
sredovanje kapitala in finančne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 12, sedež:
Nazorjeva 12, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14724/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gopo-
darskih družbah, spremembo firme, sede-
ža, dejavnosti in ustanoviteljev s temile
podatki:
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Matična št.: 5551889
Firma: MONETA INVEST, Podjetje za

posredovanje kapitala in finančne stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 7

Skrajšana  firma:  MONETA  INVEST,
d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 7

Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 7
Osnovni kapital: 1,583.000 SIT
Ustanovitelj: Žabkar Boštjan, Kolenc-

Pavlin Lidija in Tomažin Aleš, izstopili 20.
5. 1994; Hribar Zmago, Ljubljana, Cesta na
Rožnik 18, vstopil 11. 1. 1993, vložil
1,583.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se glasi: ekonomski,
finančni in organizacijski inženiring; po-
sredovanje v kreditnih poslih med civilni-
mi, pravnimi osebami; tehnično administra-
tivne storitve; finančno posredovanje; po-
sredovanje finančnih naložb; borzni posli
z gradbenim materialom; borzno posredo-
vanje; prodaja zastavljenih premičnih stva-
ri; računovodske storitve; storitve s področ-
ja vrednostnih papirjev; posredovanje in
trženje nepremičnin; marketing; razisko-
valno-razvojno delo v celoti; zastavljalni-
ca; menjalnica, menjalniški posli; trgovina
na debelo v obliki tranzita, na drobno in na
debelo z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; gostinske storitve v celoti; posredova-
nje in zastopanje v prometu blaga in stori-
tev; organizacija in prirejanje sejmov in
razstav; rent-a-car; video igre; izdelovanje
in prodaja sladkorne pene, kokic in balo-
nov.

Rg-31851

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07081 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SIPOM, podjetje za tehnološke a-
plikacije, svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Lepi pot 6, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev in osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5853885
Firma: SIPOM, storitve, inženiring, za-

stopanje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelji: Grobelšek Franci, Ljublja-

na, Angelce Ocepek 13, vstopil 5. 4. 1992,
ter Grobelšek Matej Matija, Ljubljana, An-
gelce Ocepek 13, in Rekar dr. Aleš, Ljublja-
na, Gregorčičeva 9, vstopila 12. 5. 1994 –
vložili po 520.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1995: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 246 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov; 262 Proizvodnja neog-
njevzdržne keramike, razen tiste za gradbe-
ništvo; proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 267 Obdelava naravnega kamna; 268
Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 274 Pro-
izvodnja plemenitih in neželeznih kovin;
275 Livarstvo; 284 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 285 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; splošna mehanična dela; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 292

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
295 Proizvodnja drugih strojev za posebne
namene; 316 Proizvodnja druge električne
opreme; 331 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
371 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 372 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 511 Posred-
ništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 652
Drugo finančno posredništvo; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 723 Obdelava podatkov; 726 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nični preizkusi in analize; 744 Ekonomska
propaganda; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje.

Rg-32457

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17795 z dne 4. 1. 1996 pri subjektu vpisa
B & S, zastopstvo, marketing, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trubarjeva 48, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04800/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, ustano-
vitelja in zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5487641
Firma: PRILIKA, zastopstvo in mar-

keting, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PRILIKA, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Suša Jože, Ljubljana, Tru-

barjeva 48, vstop 7. 2. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petrović Boško, izstop 28. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrović Boško, razrešen 18. 12.
1994; direktor Bohnec Ivan, Zg. Ložnica
14, imenovan 28. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 1996: 451 Pi-
pravljalna dela na gradbiščih; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 511 Posredništvo; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;

5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 703 Poslovanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7481 Fotografska dejavnost; 921
Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 922 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti.

Rg-32468

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02046 z dne 17. 1. 1996 pod št. vložka
1/27282/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5897521
Firma: GRAVE, proizvodnja, trgovina

in zastopstvo, d.o.o., Stahovica
Skrajšana firma: GRAVE, d.o.o., Sta-

hovica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1242 Stahovica, Spodnje Stra-

nje 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vettorazzi Franc, Stahovi-

ca, Spodnje Stranje 6, vstop 27. 3. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vettorazzi Franc, imenovan 27. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdel-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 46 – 31. VII. 1997 Stran 3313

kov iz betona, cementa, mavca; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2681 Proizvod-
nja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav.

Rg-32476

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00034 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu
vpisa SDG MODEL AGENCY, agencija
za fotomodele in ekonomsko propagando,
d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, sedež: Aj-
dovščina 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17049/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenikov, sedeža, dejavnosti in za-
stopnikov, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5791804
Firma: ADISIMA, d.o.o., agencija za

protokolarni servis, posredovanje mode-
lov, izobraževanje in svetovanje, Ljublja-
na

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Metoda Mi-
kuža 20

Osnovni kapital. 1,508.646 SIT
Ustanoviteljici: Dune Simone, Ljublja-

na, Adamičeva 9, vstopila 8. 9. 1993, in
Ačkun Adela, Ljubljana, Ul. Metoda Miku-
ža 20, vstopila 22. 12. 1995, vložili po
754.323 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ačkun Adela, imenovana 22. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414

Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
921 Filmska in videodejavnost; 922 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 924 Dejavnost tiskov-
nih agenicj; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 930 Druge storitvene dejavno-
sti.

Rg-32580

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07062 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa OH & AH, podjetje za montažna
dela in storitve, d.o.o., sedež: Bolgarska
21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17038/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev in deležev
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5917336
Firma: OH & AH, BOKAL & OSTALI,

montažna dela in storitve, d.n.o., Bolgar-
ska 21, Ljubljana

Skrajšana firma: OH & AH, BOKAL &
OSTALI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Bokal Marko, vstopil
31. 3. 1992, vložil 7.200 SIT, in Bokal Stan-
ka, vstopila 12. 5. 1994, vložila 800 SIT,
oba iz Ljubljane, Bolgarska 21, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1995: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
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Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterjio; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-32594

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01461 z dne 5. 1. 1996 pri subjektu vpisa
SLOVENIJALES Tradex, družba za zu-
nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 22, sedež: Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13574/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žorž
Milan, Ljubljana, Celovška 29, razrešen 31.
3. 1995 kot direktor in 1. 4. 1995 imenovan

za zastopnika, ki je kot v.d. direktorja poob-
laščen, da zastopa družbo pred sodišči in
drugimi organi ter da v imenu družbe v ok-
viru njene dejavnosti sklepa pogodbe in
opravlja druga pravna dejanja neomejeno,
razen pri sklepanju naslednjih pogodb; 1)
pogodb o nakupu, prodaji ter obremenitvi
nepremičnin, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju skupščine; 2) pogodb o prometu
blaga in storitev v imenu družbe in za račun
tretjih oseb (komisijski posli) nad vrednost-
jo 2,000.000 DEM v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki jih
sklepa po predhodnem soglasju upravnega
odbora; 3) pogodb o prometu blaga in stori-
tev v imenu in za račun družbe (kupopro-
dajnih pogodb) nad vrednostjo 1,000.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju upravnega odbora; 4)
pogodb o investicijskih naložbah, katerih
vrednost presega 100.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju upravnega odbora oziroma skupšči-
ne; 5) pogodb o najemanju in dajanju krat-
koročnih kreditov in garancijskih pogodb
nad vrednostjo 250.000 DEM v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, ki jih sklepa po predhodnem soglas-
ju upravnega odbora; 6) pogodb o najema-
nju in dajanju dolgoročnih kreditov in ga-
rancijskih pogodb, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju upravnega odbora ozi-
roma skupščine.

Rg-33221

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18295 z dne 13. 12. 1995 pri subjektu
vpisa LU-MI, Podjetje za trgovino, stori-
tve, posredovanje in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, Grintovška 19, sedež: Grin-
tovška 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15397/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5570417
Firma: LU – MI Vrhovec Co., Podjetje

za trgovino, storitve, posredovanje in za-
stopanje d.n.o.

Skrajšana firma: LU – MI Vrhovec Co.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Vrhovec Jelka in Vrhovec
Janez, oba iz Ljubljane, Grintovška 19, vsto-
pila 16. 12. 1991, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Pos-
redništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144

Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-33222

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15790 z dne 13. 12. 1995 pri subjektu
vpisa BILING, poslovni in komercialni in-
ženiring, d.o.o., Medvode, sedež: Goriča-
ne 46a, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/10873/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, sedeža in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5476682
Firma: BILING – OBLAK IN BRE-

KIČ, Poslovni in komercialni inženiring,
d.n.o.

Skrajšana firma: BILING – OBLAK IN
BREKIČ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 130
Ustanoviteljici: Oblak Dušica, Medvo-

de, Goričane 46a, in Brekič Dragica, Med-
vode, Goričane 8e, vstopili 13. 1. 1991, vlo-
žili po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brekič Dragica, imenovana 6. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Dru-
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ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da.

Rg-33276

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09724 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa NEXT LINE, Podjetje za računal-
niški inženiring in tehnične storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Gerbičeva 51a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14880/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5553504
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelja: Prelec Helena, Ankaran,

Razgledna pot 12, in Filipič Marko, Cerk-
no, Otalež 29, vstopila 23. 12. 1991, vložila
po 795.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 511 Posredništvo; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 721 Svetovanje
o računalniških napravah; 722 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 723
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 804 Izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževanje;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-33298

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04741 z dne 27. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ASTA, trgovsko podjetje, d.o.o.,

Žaucerjeva 11, Ljubljana, sedež: Žaucer-
jeva 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18085/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5672414
Firma: ASTA, trgovsko podjetje, d.o.o.,

Petkovškovo nabrežje 23, Ljubljana
Skrajšana firma: ASTA, d.o.o., Ljublja-

na
Sedež: 1000 Ljubljana, Petkovškovo

nabrežje 23
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacjo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170

Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-33320

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19256 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa BEBA KG, frizerske, kozmetične
storitve, trgovina in izvoz-uvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Knezova 13a, sedež: Knezova
13a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24121/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, spremembo in
uskladitev dejavnosti in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5816114
Firma: BEBA KG, storitve in trgovina,

d.o.o., Ljubljana, Knezova 13a
Osnovni kapital: 1,511.983 SIT
Ustanoviteljica: Gnidica Koviljka, Ljub-

ljana, Knezova ulica 13a, vstop 12. 5. 1993,
vložek 1,511.983 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 158
Proizvodnja drugih živil; 171 Priprava in
predenje tekstilnih vlaken; 172 Tkanje tek-
stilij; 173 Plemenitenje tekstilij; 174 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih iz-
delkov; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
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kov; 183 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 191 Strojenje
in dodelava usnja; 192 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 193 Proizvodnja obutve; 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 281 Proizvodnja gradbe-
nih kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezil-
nega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in
naprav; 322 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 323 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 551 Dejavnost hote-
lov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering), 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713

Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računališkimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, 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 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 746 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 921 Filmska in videodejavnost;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev; 930 Duge stori-
tvene dejavnosti.

Rg-33342

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15458 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu
vpisa KAŽIPOT TOURS, turistična agen-
cija, d.o.o., Prešernova 17, Radomlje, se-
dež: Prešernova 17, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/19505/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, zastopnikov in skrajšane fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5803314
Skrajšana firma: KAŽIPOT TOURS,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kalaš Uroš, Radomlje,

Prešernova 17, vstop 9. 4. 1992, vložek
600.000 SIT, Vidrih Simon, Ljubljana, Tr-
žaška 55a, vstop 5. 10. 1993, vložek 600.000
SIT, in Bušljeta Marko, Ljubljana, Lavrica,
Nebčeva ulica 25, vstop 5. 10. 1993, vložek
300.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Vidrih Simon in Bušljeta Marko,
imenovana 6. 11. 1994, kot namestnika di-
rektorja zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-33415

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03941 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa CANKARJEVA ZALOŽBA, d.d.,
Založniško in trgovsko podjetje, Kopitar-
jeva ulica 2, Ljubljana, sedež: Kopitarje-
va ulica 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01673/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5049415
Osnovni kapital: 335,691.000 SIT.

Rg-33ž524

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00523 z dne 7. 2. 1996 pri subjektu vpisa
F & M GRAD, podjetje za gradbeništvo,
d.o.o., Ljubljana, Trg komandanta Sta-
neta 1, sedež: Trg komandanta Staneta 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/18482/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5648386
Firma: F & M GRAD, podjetje za grad-

beništvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana-Po-
lje, Agrokombinatska 2

Skrajšana firma: F & M GRAD, d.o.o.
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Agro-

kombinatska 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kljajić Emir, Ljubljana-Polje, Ga-
brov trg 31, imenovan 1. 2. 1996, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zakjučna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
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tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z opr. za AOP; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,

pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški 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;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 726 Druge računal-
niške dejavnosti, 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje, inženiring in teh-

nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene de-
javnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-33614

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10924 z dne 18. 4. 1995 pri subjektu
vpisa GLUZ, Trgovsko, turistično in grad-
beno podjetje, d.o.o., Grosuplje, Seliškar-
jeva 12, sedež: Seliškarjeva 12, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/12782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5515971
Osnovni kapital: 1,676.000 SIT
Ustanovitelja: Glušac Zdravko, vstopil

20. 6. 1991, in Glušac Branka, vstopila 23.
5. 1994, oba iz Grosupljega, Seliškarjeva
12, vložila po 838.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-34048

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12353 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KLAB, Podjetje za storitve, trgovi-
no in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Bri-
lejeva 12, sedež: Brilejeva 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. ter
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5748356
Firma: KLANČAR & Co., podjetje za

storitve, trgovino in proizvodnjo, d.n.o.,
Ljubljana, Brilejeva 12

Skrajšana firma: KLANČAR & Co.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Klančar Bogdan, vstopil
17. 3. 1993, in Klančar Bručan Božislava,
vstopila 28. 4. 1994, oba iz Ljubljane, Bri-
lejeva 12, vložila po 50.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Klan-
čar Bogdan, razrešen 28. 4. 1994 kot direk-
tor in imenovan za družbenika, in družbeni-
ca Klančar Bručan Božislava, imenovana
18. 4. 1994, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Rg-34065

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18496 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa GMO, nizke gradnje in trgovina,
d.o.o., Srednja vas 50, Kamnik, sedež:
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Srednja vas 50, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/12539/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5511739
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanovitelja: Polajžer Štefan ml., Ivanč-

na Gorica, Cesta 2. grupe odredov 34, vstop
11. 3. 1991, vložek 8.000 SIT, in Polajžer
Štefan st., Kamnik, Srednja vas 50, vstop
28. 11. 1994, vložek 1,530.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polajžer Štefan ml., razrešen 28. 11.
1994; direktor Polajžer Štefan st., imenovan
28. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34078

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13294 z dne 24. 1. 1996 pod št. vložka
1/27331/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5862175
Firma: SITAR &, proizvodnja glasbil,

trgovina na debelo in drobno, d.n.o.
Skrajšana firma: SITAR &, d.n.o., Ko-

menda
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Urhova ul. 4
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Sitar Matjaž, Komenda,

Urhova ul. 4, in Glavač Tina, Komenda,
Glavarjeva c. 92, vstopila 7. 7. 1994, vložila
po 10.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sitar Matjaž, imenovan 7. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1996: 335 Pro-
izvodnja ur; 3550 Proizvodnja ur; 343 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3541
Proizvodnja motornih koles; 361 Proizvod-
nja pohištva; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 364 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-

lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 554
Točenje pijač in napitkov; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno setovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 922 Radijska in televizijska dejavnost;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 926 Športna dejavnost; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Rg-34079

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18476 z dne 25. 1. 1996 pri subjektu
vpisa DESIGN 301, Arhitektura, design,
propaganda, d.o.o., Domžale, sedež: Ma-
sarykova cesta 14, 1101 Ljubljana-Cen-
ter, pod vložno št. 1/08019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti, spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5411459
Firma: DESIGN 301, Athitektura, de-

sign, propaganda, d.o.o., Vrhnika, Prisoj-
na pot 3

Skrajšana firma: DESIGN 301, d.o.o.,
Vrhnika

Sedež: 1360 Vrhnika, Prisojna pot 3
Osnovni kapital: 1,503.825 SIT
Ustanovitelj: Perovič Vlado, Trzin, Ber-

gantova 3, vstop 20. 7. 1990, vložek
1,503.825 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 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 de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34093

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18528 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu
vpisa METREX, d.o.o., trgovina in sve-
tovanje, Herbersteinova 51, Ljubljana,
sedež: Herbersteinova 51, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
in spremembo skrajšane firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5334004
Skrajšana firma: METREX, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gašperšič Bregar Met-

ka, Ljubljana, Herbersteinova 51, vstop 12.
1. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 671 Pomožne dejavnosti v fi-
nančnem posredništvu, razen zavarovalniš-
tva in dejavnosti pokojninskih skladov; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34118

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02332 z dne 3. 11. 1995 pri subjektu
vpisa INTERACTA, poslovno-informacij-
ski inženiring in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Parmova 53, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18361/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in njihovih deležev ter razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5631157
Ustanovitelji: Rupnik Marko in Hočevar

Rupnik Franja, oba iz Ljubljane, Pot na Ra-
kovo jelšo 169, vstopila 8. 4. 1992, vložila
po 838.916,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; Rupnik Viljem, izstopil 4. 5. 1995.
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Dejavnost, vpisana 3. 11. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-34137

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03725 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu
vpisa MARKANTA, podjetje za uvoz-iz-
voz, zastopanje, posredovanje, trgovino
na debelo, trgovino na drobno, inženiring,
marketing, consulting in..., d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Komenskega ulica 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14241/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, razširitev in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5570387
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina,

Cesta IV/5
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 221 Za-

ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 523 Trgovi-
na na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 8513 Zobozdravstvena dejavnost.

Rg-34185

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05212 z dne 22. 11. 1995 pod št. vložka
1/27027/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5923778
Firma: TRUEBAR, gostinstvo, d.o.o.,

Ljubljana, Trubarjeva 23
Skrajšana firma: TRUEBAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: UPIMO GROUP, d.o.o.,

Ljubljana, Kongresni trg 13, vstop 7. 11.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tomac Bernarda, Ljubljana, Slo-
venčeva 145, imenovana 7. 11. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-

drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na

drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drob-
no 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 trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 553 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 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 de-
javnosti v zračnem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
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lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 713 Dajanje drugih 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; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 747 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 921 Filmska in videode-
javnost; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov, mu-
zejev in druge kulturne dejavnosti; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 926 Športna de-
javnost; 92623 Druge športne dejavnosti;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge
storitvene dejavnosti; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-34270

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12113 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa E & E, zasebno podjetje za trgovino
na debelo in drobno, zunanja trgovina,
gostinstvo in turizem, d.o.o., sedež:
Glinškova ploščad 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21145/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, sedeža, ustanoviteljice in deležev,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5759595
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljici: Emeer Edita, Ljubljana,

Glinškova ploščad 1, vstop 1. 2. 1993, vlo-
žek 1,440.000 SIT, in Kotnik Barbara, Kam-
nik, Vrh polje 45, vstop 9. 6. 1994, vložek
160.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-

ve motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-

no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-34282

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11214 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa GENESE, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, d.o.o., Tržaška 453,
Brezovica, sedež: Tržaška 453, 1351 Bre-
zovica, pod vložno št. 1/09093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, ustanoviteljev, dejavnosti in za-
stopnikov ter spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5425913
Firma: GENESE, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,517.000 SIT
Ustanovitelji: Pirnar Milan, Ljubljana,

Tržaška 48, vložil 2,457.000 SIT, in Vučko-
vič Boris, Brezovica, Tržaška 453, vložil
60.000 SIT, vstopila 11. 8. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Vučkovič Stanislav in
Djuran Vojislav, izstopila 20. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorjem Vučkovič Borisu, Vučkovič
Stanislavu in Djuran Vojislavu, ki so bili
razrešeni 20. 5. 1994.

Dejavnost družbe: proizvodnja živilskih
in neživilskih izdelkov; izdelava bio suro-
vin in materialov za pridelavo kmetijskih
izdelkov; proizvodnja vrtnarsko tehničnih
izdelkov, zaščitnih sredstev in higienskih
sredstev; trgovina z živili in neživili na drob-
no in debelo; komercialni posli pri izvaja-
nju funkcije prometa blaga in storitev; sto-
ritve reklame in ekonomske propagande;
opravljanje prevoza za lastne potrebe v cest-
nem prometu; osebne storitve in storitve
gospodinjstvom; ekonomske, organizacijske
in tehnične storitve; turistično posredova-
nje; zavarovanje premoženja in osebno za-
varovanje, od tega: storitve zavarovalnih po-
srednikov in agentov.

Rg-34288

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10341 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PUNCTUM, podjetje za svetovanje
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ose-
njakova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21529/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža in
osnovnega kapitala ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5728363
Firma: PUNCTUM, podjetje za sveto-

vanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ce-
sta 24. junija 23, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 24. juni-
ja 23

Osnovni kapital. 1,911.000 SIT
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Ustanoviteljica: Romanović Zorica,
Ljubljana, Osenjakova 12, vstop 9. 2. 1993,
vložek 1,911.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 511 Po-
sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 517 Druga trgovina na
debelo; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 851 Zdravstvo.

Rg-34295

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10471 z dne 28. 11. 1995 pri subjektu
vpisa MAŠJA, d.o.o., podjetje za trgovino
in storitve, sedež: Cesta VDV brigade 32,
1431 Dol pri Hrastniku, pod vložno št.
1/23359/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, ustanoviteljev, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5770025
Firma:  ŠLOGAR  in  ostali-MAŠJA,

podjetje za trgovino in storitve, d.n.o.,
Dol pri Hrastniku

Skrajšana  firma:  ŠLOGAR  in  ostali-
MAŠJA, d.n.o., Dol pri Hrastniku

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Šlogar Anja, vstopila 9. 5.
1993, in Šlogar Josip, vstopil 23. 5. 1994,
oba iz Dola pri Hrastniku, Cesta VDV bri-
gade 32, vložila po 95.475 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šlogar Josip, imenovan 23. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1995: 203
Stavbno mizarstvo; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 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 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 511 Posredniš-
tvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 602 Drug kopenski promet; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d .n.

Rg-34364

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

94/13947 z dne 12. 12. 1995 pri subjektu
vpisa VERMICULIT, podjetje za trgovi-
no z minerali, d.o.o., Ljubljana, Leskoško-
va 4, sedež: Leskoškova 4, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22849/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti in zastop-
nikov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5752582
Firma: VERMICULIT, podjetje za in-

ženiring in trgovino z minerali, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šavli Slavko, Ljubljana,

Petrovičeva 23, vložil 600.000 SIT, Šlander
Jože, Ljubljana, Jana Husa 10, vložil
225.000 SIT, in Stalowsky Stane, Ljublja-
na, Malgajeva 2, vložil 225.000 SIT, vstopi-
li 20. 7. 1995, ter Gradbeni in vzdrževalni
center, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31, vlo-
žil 450.000 SIT, vstopil 31. 3. 1995 – odgo-
vornost: ne odgovarjajo; ŠAVLI, d.o.o., in
GARTNER TRAS, d.o.o., izstopila 30. 3.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Šavli Slavko, imenovan 28. 6. 1994, za-
stopa in predstavlja družbo z omejitvijo, da
za sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad
100.000 DEM potrebuje predhodno soglasje
skupščine v skladu z družbeno pogodbo.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize.

Rg-34380

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14725 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu
vpisa CIYAN, d.o.o., Proizvodnja, stori-
tve, trgovina, sedež: Brodarjev trg 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20379/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
ustanovitelja in zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5648602
Firma: CIUHA & CO., proizvodnja,

storitve in trgovina, d.n.o.

Skrajšana firma: CIUHA & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Ciuha Janez, vstopil 24.

11. 1992, vložil 106.000 SIT, in Ciuha Tat-
jana, vstopila 6. 10. 1994, vložila 10.000
SIT, oba iz Ljubljane, Brodarjev trg 2, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Ciuha Tatjana, imenovana 6. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
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na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-

čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 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 napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-

slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čitilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-34406

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15882 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa BURGER & CO., storitve in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Dobrova, sedež: Dev-
ce 21, 1356 Dobrova, pod vložno št.
1/23847/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo družbenikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5781027
Firma: BURGER IN BURGER, druž-

ba za trgovsko in storitveno dejavnost,
d.n.o., Dobrova, Devce 21

Skrajšana  firma:  BURGER  IN  BUR-
GER, d.n.o., Dobrova

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Burger Danijel, vstopil 23.
6. 1993, vložil 60.000 SIT, in Burger Lidija,
vstopila 8. 12. 1994, vložila 40.000 SIT,
oba z Dobrove, Devce 21, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
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tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom in napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-

nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje.

Rg-34476

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17840 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa JMJ, trgovina, gostinstvo in vzdrže-
vanje prostorov, d.o.o., Ljubljana, Zarni-
kova 7, sedež: Zarnikova 7, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10125/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo firme,
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5525446
Firma: JMJ, gostinstvo in vzdrževanje

prostorov, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,372.290 SIT
Ustanovitelj: Janežič Janez, Ljubljana,

Zarnikova 7, vstop 1. 7. 1990, vložek
2,372.290 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 747 Čiščenje stavb.

Rg-34485

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18014 z dne 5. 1. 1996 pri subjektu vpisa
ROMANOFF, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem ter druge storitvene
dejavnosti, d.o.o., Škofljica, Ravenska pot
28, sedež: Ravenska pot 28, 1291 Škoflji-
ca, pod vložno št. 1/12164/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in ustano-
viteljev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5528151
Firma: ROMANOFF MAČEK & CO.,

podjetje za trgovino, gostinstvo in turi-
zem ter druge storitve, d.n.o., Škofljica

Skrajšana  firma:  ROMANOFF  MA-
ČEK & CO., d.n.o., Škofljica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Maček Boštjan, vstopil 5.
2. 1991, in Maček Peter, vstopil 21. 12.
1994, oba s Škofljice, Ravenska pot 28, vlo-
žila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1996: 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-

rovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-34520

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18769 z dne 22. 12. 1995 pri subjektu
vpisa DELO – G, grafične storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Vegova 6, sedež: Vegova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13840/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5534542
Firma: DELO – G, grafične storitve,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 1,528.137 SIT
Ustanovitelja: DELO-REVIJE, p.o.,

Ljubljana, Titova 35, vstop 10. 12. 1991,
vložek 1.000 SIT, in Gabrijel Golob, Ljub-
ljana, Ulica talcev 6, vstop 23. 12. 1994,
vložek 1,527.137 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1995: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proivodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
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grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-34548

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05552 z dne 20. 12. 1995 pri subjektu
vpisa PATRADE, uvoz, izvoz in predela-
va papirja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ve-
rovškova 37, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23462/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5917140
Firma: PATRADE, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 87

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 87
Osnovni kapital: 1,500.084 SIT
Ustanovitelj: Remšak Vladimir, izstop

15. 11. 1995; Mažgon Herbert, Ljubljana,
Celovška 87, vstop 15. 11. 1995, vložek
1,500.084 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Remšak Vladimir, razrešen 15. 11.
1995; direktor Mažgon Herbert, imenovan
15. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1995: 33100
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 36400 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51460 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52330 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 74810
Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90004 Kanalizacija
in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge
storitve javne higiene.

Rg-34562

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12671 z dne 27. 12. 1995 pri subjektu
vpisa SIMARO, podjetje za transport, tr-
govino in storitve, d.o.o., Na klancu 5,

Ivančna Gorica, sedež: Na klancu 5, 1295
Ivančna Gorica, pod vložno št. 1/17597/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, zastopnika, preoblikovanje iz
d.o.o v d.n.o., uskladitev dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5614660
Firma: SINJUR & Co., podjetje za

transport, trgovino in storitve, d.n.o.,
Ivančna Gorica, Na klancu 5

Skrajšana firma: SINJUR & Co., d.n.o.,
Ivančna Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Sinjur Marija in Sinjur Jo-
že, oba iz Ivančne Gorice, Na klancu 5,
vstopila 25. 3. 1992, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Sinjur Jožetu, ki je bil razrešen
17. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-

nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-34602

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16951 z dne 12. 1. 1996 pri subjektu vpi-
sa PROKOB, Podjetje za proizvodnjo, sto-
ritve in trgovino, d.o.o., Gabrovka, sedež:
Podpeč 2, 1274 Gabrovka, pod vložno št.
1/23636/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5812542
Firma: PROKOB MC, Management

Consulting, d.o.o.
Skrajšana firma: PROKOB MC, d.o.o.
Sedež: 1274 Gabrovka, Moravče 91
Osnovni kapital: 1,507.520 SIT
Ustanovitelj: Resnik Marjan, izstop 23.

5. 1994; Stamatovski Zoran, Litija, Prisojna
1, vstop 23. 5. 1994, vložek 1,507.520 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Resnik Marjan, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Stamatovski Zoran, imenovan 27.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1996: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
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tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-34608

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06018 z dne 16. 1. 1996 pod št. vložka
1/27266/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926688
Firma: Konhajzler & Co., Prodaja kru-

ha in peciva, d.n.o., Ljubljana, Einspie-
lerjeva 13

Skrajšana firma: Konhajzler & Co.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 13
Ustanovitelja: Konhajzler Tomaž, Ljub-

ljana, Vojkova ul. 4, in Habjanič Darja,
Ljubljana, Lamutova ul. 2, vstopila 19. 12.
1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Konhajzler Tomaž in Habjanič Darja,
imenovana 19. 12. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1996: 158 Pro-
izvodnja drugih živil; 501 Trgovina z motor-
nimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 553 Gostinske storitve prehrane; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-34654

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17438 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa
FRANČEKŠPED, mednarodna špedicija
in druge storitve, d.o.o., sedež: Jemčeva
39, 1234 Trzin, pod vložno št. 1/15862/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5586151
Osnovni kapital: 1,857.000 SIT
Ustanovitelj: Valenčak Franc, Trzin,

Jemčeva 39, vstop 18. 2. 1992, vložek
1,857.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34728

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

94/17689 z dne 8. 1. 1996 pri subjektu vpisa
PEBOSAN, export-import in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Ul. Koroškega bataljo-
na 3, sedež: Ul. Koroškega bataljona 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20368/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687918
Osnovni kapital: 1,577.300 SIT
Ustanoviteljica: Zupančič-Lampret Ani,

Ljubljana, Ul. Koroškega bataljona 3, vstop
29. 10. 1992. vložek 1,577.300 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1996: 1585 Pre-
delava čaja in kave; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 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 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3651 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
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živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme, 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in

varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-35031

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11620 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa BAREGEL, inženiring in oprema
gostinskih lokalov, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 201, sedež: Celovška 201, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12695/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5501911
Osnovni kapital: 1,520.211 SIT
Ustanovitelj: Žulič Anton, Kostanjevica

na Krki, Grajska cesta 10, vstop 10. 6. 1991,
vložek 1,520.211 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-35099

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12145 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ELI, trgovina, turizem in proizvod-
nja, d.o.o., sedež: Brilejeva 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5542855
Sedež: 1000 Ljubljana, Malnarjeva 6.

Rg-35121

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13245 z dne 29. 12. 1995 pri subjektu
vpisa BALEKS, rent-a-car, zunanja in no-
tranje trgovina, varstvo pri delu, požar-
no varstvo in varstvo okolja, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Staničeva 20, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11694/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5476232
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šef Božidar, Ljubljana,

Zelena pot 11, vložil 15.000 SIT, in Iglič
Alejandra, Argentina, Urquiza 1241, Tre-
lew, Chubut, vložila 1,485.000 SIT – oba
vstopila 1. 2. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šef Božidar, imenovan 9. 6. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev, in Iglič Alejandra,
razrešena 9. 6. 1994 kot direktorica in ime-
novana za zastopnico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-35158

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16574 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu vpisa
ARXEL, vodenje računalniškega projek-
tiranja in vizuelne komunikacije, d.o.o.,
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Ljubljana, Samova 5, sedež: Samova 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/11939/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5477093
Firma: ARXEL, vodenje računalniške-

ga projektiranja in vizuelne komunikaci-
je, d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelji: Požlep Matjaž in Zanco
Diego, oba iz Ljubljane, Kremžarjeva 18,
vstopila 20. 2. 1991, vložila po 5.120.011,60
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Bertani
Sviluppo S.R.L., izstopil 31. 12. 1992; Im-
presa Farteli Bertani, Milano, Italija, Via de
Christoforis 13, vstopil 31. 12. 1992, vložil
15,360.061,66 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1995: 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.

Rg-35319

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08593 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa T & S, poslovno turistične storitve,
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Hošiminho-
va ulica 1, sedež: Hošiminhova ulica 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04090/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5335701
Firma: T & S, poslovno-turistične sto-

ritve in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 71
Osnovni kapital: 1,662.000 SIT
Ustanovitelja: Pust Silvester in Pust Ta-

deja, oba iz Ljubljane, Vojkova 71, vstopila
8. 1. 1990, vložila po 831.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost: 110620 Ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke dejavnosti; 110900
Poslovne storitve; 110903 Knjigovodske
storitve; 110905 Storitve obdelave podat-
kov; 110909 Druge neomenjene storitve;
080200 Turistično posredovanje; 110303
Komercialni posli pri izvajanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; 070300 Zunanja tr-
govina; 100100 Urejanje naselja in prosto-
ra; 100101 Urejanje stavbnega zemljišča;
100102 Urejanje in vzdrževanje ulic in pro-
metnih poti; 100103 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, zelenic in rekreacijskih površin;
100200 Stanovanjska dejavnost.

Rg-35359

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04658 z dne 9. 1. 1996 pod št. vložka

1/27236/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5913713
Firma: AGENCIJA PORTAL, nepre-

mičnine, poslovne storitve in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: AGENCIJA PORTAL,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bevc Štefanija, Horjul,

Lesno brdo 22, vstop 12. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bevc Štefanija, imenovana 12. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1996: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 652 Drugo finančno posredništvo;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-35391

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/06161 z dne 24. 1. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  SA  –  MI  MARKOVIĆ  IN
DRUŽBENIKI, gostinstvo, trgovina, tu-
rizem, d.n.o., Ljubljana, Eipprova 19, se-
dež: Eipprova 19, 1115 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18903/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo tipa zastopnice s
temile podatki:

Matična št.: 5623294
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-

ković-Miler Milena, Ljubljana, Eipprova
19, razrešena 27. 12. 1995 kot direktorica
in imenovana za zastopnico, ki zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.

Rg-35400

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00300 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ROCKWELL STUDIO, podjetje za
opravljanje poslovnih in drugih storitev
ter trgovino, d.o.o., Tomačevo 1, Ljublja-
na, sedež: Tomačevo 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09690/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev in osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti, spre-
membo zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5440645
Firma: ROCKWELL STUDIO, podjet-

je za opravljanje poslovnih in drugih sto-
ritev ter trgovino, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Stančič Mladen, Ljublja-

na, Fabianijeva 19, in Matijevič Tomislav,
Ljubljana, Hudovernikova 2, vstopila 17.
11. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Matijevič Maja, izsto-
pila 4. 1. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Matijevič Tomislavu, ki je bil
razrešen 4. 1. 1994.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6522 Dru-
go kreditno posredništvo; 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
926 Športna dejavnost; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev.

Rg-35441

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15747 z dne 21. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ZUPET INTERNATIONAL, trgov-
sko podjetje in poslovne storitve, d.o.o.,
Šmarje Sap, Mali vrh 49, sedež: Mali vrh
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49, 1293 Šmarje Sap, pod vložno št.
1/21717/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo oseb, pooblaščenih za zastopa-
nje in spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5798949
Osnovni kapital: 1,523.145 SIT
Ustanovitelj: ZUPET

INTERNATIONAL, Division of 815518
Ontario Limited, Canada, 5150 Fairview
street, vstop 10. 3. 1993, vložek 1,523.145
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Korelc Alojzij, Šmarje Sap, Mali
vrh pri Šmarju 49, imenovan 1. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 267
Obdelava naravnega kamna; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-

sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
opr. za AOP; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina 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, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v

drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n. 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6512 Drugo denarno posredništvo; 652
Drugo finančno posredništvo; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; podjetniško sve-
tovanje; upravljanje s holding družbami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-35443

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15849 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TOPIS, zasebno podjetje za servis
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biro opreme in opreme in koles, p.o., se-
dež: Savlje 35, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04079/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev
in osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5310989
Firma: TOPIS, družba za servisiranje

biro opreme in koles, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TOPIS, d.n.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjanec Iztok, vstopil 4.

12. 1989, in Gorjanec Darinka, vstopila 20.
11. 1994, oba iz Ljubljane, Savlje 35, vloži-
la po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav.

Rg-35500

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05459 z dne 22. 11. 1995 pri subjektu
vpisa BLOSING, trgovina, inženirstvo,
gospodarsko svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Goce Delčeva 4, sedež: Komenskega
7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02810/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5303443
Ustanovitelj: Borštnar Marko, Ljublja-

na, Strossmayerjeva ulica 16, vstop 10. 11.
1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-35551

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16026 z dne 13. 12. 1995 pri subjektu
vpisa MAGNET 4/O, podjetje za zbira-
nje, predelavo in prodajo sekundarnih su-
rovin ter opravljanje drugih storitev in
trgovine, d.o.o., Šmartinska 152, sedež:
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12031/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in zastopnika ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5621950
Firma: MAGNET 4/O, podjetje za zbi-

ranje, predelavo in prodajo sekundarnih
surovin ter opravljanje drugih storitev in
trgovine, d.o.o., Šmartinska 152, Ljublja-
na

Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelji: Omerovič Ismet, Ljublja-

na, Zvezna ulica 5, vložil 1,505.500 SIT,
Omerovič Rašan, Ljubljana, Tomačevska
11a, vložil 500 SIT, in Omerovič Šefik,
Ljubljana, Koželjeva 8a, vložil 500 SIT –
vstopili 25. 2. 1991, odgovornost: ne odgo-

varjajo; Omerovič Redžo, izstopil 10. 7.
1994; Omerovič Enver, Ljubljana, Koželje-
va 8a, vstopil 10. 7. 1994, vložil 500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopniki Omerovič Rašan, Omerovič Redžo
in Omerovič Šefik, razrešeni 15. 7. 1994;
direktor Omerovič Ismet, imenovan 25. 2.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3330 Št. 46 – 31. VII. 1997

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpad-
kov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90005 Druge storitve javne higiene; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-35553

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16038 z dne 4. 12. 1995 pri subjektu
vpisa LOCUS, geoprojektiranje, notranja
in zunanja trgovina, d.o.o., Radomlje, se-
dež: Kamniška 12, 1352 Preserje, Radom-
lje, pod vložno št. 1/08246/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustanovi-
teljev, deležev in zastopnika ter uskladitev

z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5409519
Firma: LOCUS, Korbar & Keber, geo-

projektiranje, notranja in zunanja trgo-
vina, d.n.o., Radomlje

Skrajšana firma: LOCUS, Korbar &
Keber, d.n.o., Radomlje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Korbar Janez, Radomlje,
Kamniška 12, Preserje, in Keber Aleš, Kam-
nik, Parapatova 19, vstopila 1. 12. 1994,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem; Keber-Kor-
bas Mateja, izstopila 1. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Keber-Korbas Mateja, razrešena 1.
12. 1994; direktor Korbar Janez in zastop-
nik Keber Aleš, imenovana 1. 12. 1994, za-
stopata družbo brez omejitev.

Rg-35832

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04982 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa VeMing, Podjetje za strojni in elek-
tro inženiring ter zaključna dela v grad-
beništvu, d.o.o., Ljubljana, sedež: Leni-
nov trg 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11656/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, deležev, os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5475643
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Romič Mihajlo, Ljubljana,

Preglov trg 10, vstop 7. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost je odslej: projektiranje stroj-
nih inštalacij za vse inštalacije tekočin in
plinov, klimatizacijske in prezračevalne na-
prave ter elektro inštalacije; izvajanje ozi-
roma montaža inštalacij tekočin in plinov,
klimatizacijskih in prezračevalnih naprav
ter elektro inštalacij; izvedba izolacijskih,
pleskarskih in ostalih zaključnih del v grad-
beništvu; trgovina s strojno in elektroin-
štalacijskim materialom ter materiali, ve-
zanimi na zaključna dela v gradbeništvu,
na drobno in debelo; posredovanje storitev
in uslug strojnih in elektroinštalacij ter v
zaključnih delih v gradbeništvu; izdelava
predmetov iz nekovin; izdelava in popravi-
lo kovinskih predmetov, elektrotehničnih
proizvodov, športne opreme, lesnih pro-
izvodov, tekstilnih izdelkov, gume in us-
nja, papirja in plastičnih mas; popravila in
vzdrževanja vseh vrst vozil; prevoz potni-
kov in blaga v cestnem prometu; ostale
storitve kovinopredelovalne industrije; pre-
delava in konzerviranje sadja in zelenjave;
mletje in priprava žitaric; zakol živine in
pakiranje mesa; pridelava alkoholnih in
brezalkoholnih pijač; zbiranje in predelava
industrijskih odpadkov; poslovne storitve;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; storitve reklame in ekonomske
propagande; trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi – tu-
di v tranzitu; gostinske in turistične stori-
tve ter posredovanje; uvoz in izvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; zastopanje

in predstavljanje tujih firm; posredovanje
v prometu blaga in storitev.

Rg-35872

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05507 z dne 5. 9. 1995 pri subjektu vpisa
SONNE, trgovina in storitve, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Posavskega 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5791987
Firma: KRUMPAK & Co., trgovina in

storitve, d.n.o., Ljubljana, Posavskega 11
Skrajšana firma: KRUMPAK & Co.,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Krumpak Milan, Ljublja-

na, Posavskega 11, vstopil 26. 4. 1993, in
Pribošič Bogomila, Ljubljana, Brodarjev trg
2, vstopila 29. 4. 1994, vložila po 50.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Rg-35884

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06247 z dne 25. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa MST-Elektronic, Proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska c. 220b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23393/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, ustanoviteljev in odgovorno-
sti ter zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5788293
Firma: MST-ELEKTRONIK RUS IN

DRUGI, Proizvodnja, storitve, trgovina,
d.n.o.

Skrajšana firma: MST-ELEKTRONIK
RUS IN DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Rus Janez, vstopil 7. 6.
1993, Rus Zdenka, vstopila 10. 5. 1994, oba
iz Ljubljane, Šmartinska cesta 220b, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-35899

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06431 z dne 13. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MEDL, d.o.o., Ljubljana, Podjetje
za gostinstvo in turizem, Ljubljana, Rim-
ska 3, sedež: Rimska 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13519/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5525888
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanovitelja: Medl Jaro, Ljubljana, Rim-

ska 3, vstopil 11. 11. 1991, in VOYAGER
REISEN GmbH, Klagenfurt, 8. Mai Strasse
17, vstopil 11. 5. 1992, vložila po 784.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
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sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelo-
vanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1562 Proizvod-
nja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega
alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-

lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina

na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6210 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhi-
vov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 De-
javnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev.
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Rg-35945

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17733 z dne 26. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MEZLAN, trgovina na drobno in
debelo, d.o.o., Sodražica, Ravni dol n. h.,
sedež: Ravni dol n. h., 1317 Sodražica,
pod vložno št. 1/07532/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, ustanovi-
teljev in zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5592950
Firma: ŽUNIČ BERTA & MARKO,

d.n.o., trgovina na drobno in debelo
Skrajšana firma: ŽUNIČ BERTA &

MARKO, d.n.o., Ravni dol
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelji: Šega Andrej in Šega Ivan,

izstopila 7. 12. 1994; Žunič Berta, Ljublja-
na, Dolenjska cesta 45d, vložila 1.020 SIT,
in Žunič Marko, Ljubljana, Igriška ulica 3,
vložil 980 SIT, vstopila 7. 12. 1994, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žunič Berta, imenovana 7. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Šega Andrej, razrešen 7. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1995: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami.

Rg-35948

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18234 z dne 6. 10. 1995 pri subjektu
vpisa STING FORTES, storitve, trgovi-
na, gostinstvo in turizem, d.o.o., sedež:
Proletarska 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05060/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev in deležev ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5352983
Firma: FORBEST, ekonomski in po-

slovni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ul.
Gubčeve brigade 57

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Gubčeve
brigade 57

Ustanovitelja: Stergel Dušan, izstop 27.
12. 1994; Stritar Dušan, Ljubljana, Gubče-
ve brigade 57, vstop 15. 2. 1990, vložek
1,753.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1995: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6420 Telekomunikacije; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-35979

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10342 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SIRIUG, Storitveno, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Jačka 61,
1370 Logatec, pod vložno št. 1/19042/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5641098
Osnovni kapital: 1,752.373 SIT
Ustanovitelja: Govednik Jože, Logatec,

Jačka 61, vstop 10. 4. 1992, vložek
1,737.916 SIT, in Gruden Goran, Ljubljana,
Linhartova 17, vstop 23. 12. 1992, vložek
14.457 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-36008

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10723 z dne 27. 10. 1995 pri subjektu
vpisa APEL, podjetje za inženiring, pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: V Murglah 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02481/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5293642
Osnovni kapital: 1,500.298,64 SIT
Ustanovitelja: Strle Matej, Ljubljana, V

Murglah 7, vstop 14. 10. 1989, vložek
1,500.298,64 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Strle Franc, izstop 28. 5. 1992.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Strle Ljiljana, Ljubljana, V Mur-
glah 7, imenovana 27. 5. 1994 kot članici
poslovodstva se podeli prokura do višine
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10.000 DEM (v tolarski protivrednosti) v
posameznem poslovnem dogodku, družbo
zastopa v notranjem in zunanjetrgovinskem
prometu z zgoraj določeno omejitvijo.

Dejavnost, ki jo družba opravlja: projek-
tiranje in konstruiranje; inovacije in izdela-
va prototipov ter uvajanje nove tehnologije;
organizacija proizvodnje in storitev; pro-
izvodnja in kooperacija za izdelavo kovin-
skih, papirnih, plastičnih, lesnih, prehram-
benih, kemijskih, tekstilnih, usnjenih, krz-
nenih in gradbenih izdelkov, izdelkov iz gu-
me, stekla, kamenja, keramike, negorečih in
drugih nekovinskih materialov, grafične de-
javnosti in tisk vseh zvrsti, računalniške,
elektronske ter električne opreme in pribo-
ra, strojev in orodja; servisiranje zgoraj na-
vedenih strojev, naprav in izdelkov; organi-
ziranje, posredovanje in izvajanje gradbe-
nih storitev visoke, nizke in hidrogradnje,
zemeljskih del ter zaključnih, inštalacijskih,
montažnih, obrtniških in vzdrževalnih del v
gradbeništvu; sanacije plazov, hudournikov
in brežin ter pripadajoča dela; organiziranje
in izvajanje strokovnega in finančnega nad-
zora s področja gradbeništva in tehnologije;
oblikovanje in urejanje prostora; organizi-
ranje in izvajanje vzgoje, gojenja rastlin in
živali ter njihova predelava; organiziranje,
posredovanje in izvajanje gostinskih, turi-
stičnih ter navtičnih storitev; storitve rekla-
me in propagande; založništvo in distribu-
cija; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu ter transport za lastne potrebe; or-
ganiziranje, posredovanje in izvajanje de-
javnosti s področja kulture, izobraževanja,
umetnosti, športa in informatike; organizi-
ranje in posredovanje računovodskih, fi-
nančnih in pravnih storitev v okviru zakon-
sko dovoljenih; inženiring, marketing, lea-
sing in consulting za zgoraj navedene de-
javnosti; zastopanje in posredniške storitve;
trgovina na debelo in drobno: blagovni pro-
met z živalmi, živilskim in neživilskim bla-
gom vseh trgovskih strok, komisijska, agen-
cijska, konsignacijska, leasing in posred-
niška prodaja, akvizicije za plasma blaga in
storitev ter trgovina v tranzitu.

Rg-36014

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11863 z dne 27. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MA3CA, Podjetje za storitve, trgo-
vino in proizvodnjo, d.o.o., Litija, Cesta
komandanta Staneta 15, sedež: Cesta ko-
mandanta Staneta 15, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/23091/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, sedeža, ustanovi-
teljev, deležev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5787386
Firma: MA3CA, Ajdonik & Co., Pod-

jetje za storitve, trgovino in proizvodnjo,
d.n.o., Litija

Skrajšana firma: MA3CA, Ajdonik &
Co., d.n.o., Litija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1270 Litija, Parmova 7
Ustanovitelji: Guček Ivan in Guček Mar-

jana, izstopila 30. 5. 1994; Ajdonik Samo,
vstopil 6. 5. 1993, in Ajdonik Stanislav,
vstopil 30. 5. 1994, oba iz Litije, Cesta ko-

mandanta Staneta 15, vložila po 54.733,50
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ajdo-
nik Samo, razrešen 30. 5. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika, in družbenik
Ajdonik Stanislav, imenovan 30. 5. 1994,
zastopata družbo brez omejitev; zastopnika
Guček Ivan in Guček Marjana, razrešena
30. 5. 1994.

Rg-36031

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00441 z dne 30. 11. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  AGROTEHNIKA-TRGOVI-
NA, d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 132, se-
dež: Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06105/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5198364
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnici Semen Snežani, ki je bila razre-
šena 26. 2. 1994.

Rg-36037

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01077 z dne 30. 11. 1995 pod št. vložka
1/02481/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5293642002
Firma: APEL, podjetje za inženiring,

proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Podružnica Ljubljana

Skrajšana firma: APEL, d.o.o. – podruž-
nica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Ljubljan-

ske brigade 5
Ustanovitelj: APEL, podjetje za inženi-

ring, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, V Murglah 7, vstop 27. 5. 1994, od-
govornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Strle Matej, ki kot predsednik po-
slovodstva zastopa družbo brez omejitev, in
prokuristka Strle Liljana, oba iz Ljubljane,
V Murglah 7, imenovana 27. 5. 1994.

Dejavnost, ki jo družba opravlja: projek-
tiranje in konstruiranje; inovacije in izdela-
va prototipov ter uvajanje nove tehnologije;
organizacija proizvodnje in storitev; pro-
izvodnja in kooperacija za izdelavo kovin-
skih, papirnih, plastičnih, lesnih, prehram-
benih, kemijskih, tekstilnih, usnjenih, krz-
nenih in gradbenih izdelkov, izdelkov iz gu-
me, stekla, kamenja, keramike, negorečih in
drugih nekovinskih materialov, grafične de-
javnosti in tisk vseh zvrsti, računalniške,
elektronske ter električne opreme in pribo-
ra, strojev in orodja; servisiranje zgoraj na-
vedenih strojev, naprav in izdelkov; organi-
ziranje, posredovanje in izvajanje gradbe-
nih storitev visoke, nizke in hidrogradnje,
zemeljskih del ter zaključnih, inštalacijskih,
montažnih, obrtniških in vzdrževalnih del v
gradbeništvu; sanacije plazov, hudournikov
in brežin ter pripadajoča dela; organiziranje
in izvajanje strokovnega in finančnega nad-
zora s področja gradbeništva in tehnologije;
oblikovanje in urejanje prostora; organizi-
ranje in izvajanje vzgoje, gojenja rastlin in

živali ter njihova predelava; organiziranje,
posredovanje in izvajanje gostinskih, turi-
stičnih ter navtičnih storitev; storitve rekla-
me in propagande; založništvo in distribu-
cija; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu ter transport za lastne potrebe; or-
ganiziranje, posredovanje in izvajanje de-
javnosti s področja kulture, izobraževanja,
umetnosti, športa, in informatike; organizi-
ranje in posredovanje računovodskih, fi-
nančnih in pravnih storitev v okviru zakon-
sko dovoljenih; inženiring, marketing, lea-
sing in consulting za zgoraj navedene de-
javnosti; zastopanje in posredniške storitve;
trgovina na debelo in drobno: blagovni pro-
met z živalmi, živilskim in neživilskim bla-
gom vseh trgovskih strok, komisijska, agen-
cijska, konsignacijska, leasing in posred-
niška prodaja, akvizicije za plasma blaga in
storitev ter trgovina v tranzitu.

Rg-36072

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03256 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu
vpisa IBN-JT, International Business Net-
work-Mednarodna poslovna mreža, p.o.,
Podjetje za mednarodno poslovanje, se-
dež: Slovenska c. 27, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01637/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5005469
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: gene-

ralni direktor Hrastelj Anton, razrešen 31.
3. 1995, zastopnik Kvaternik Stanislav, raz-
rešen 31. 8. 1994, zastopnik Vukovič Mo-
mir, razrešen 23. 4. 1995; zastopnik Šink
Matjaž, Ljubljana, Štihova 10, imenovan 1.
1. 1995, kot pomočnik generalnega direk-
torja, zastopa družbo v mejah pooblastil, ki
veljajo za generalnega direktorja, in Zajc
Lojze, razrešen 1. 4. 1995 kot zastopnik in
imenovan za v.d. generalnega direktorja, ki
sklepa vse pogodbe v okviru predmeta po-
slovanja podjetja do zneska, ki predstavlja
tolarsko protivrednost USD 1,500.000 po
vsakokratnem srednjem tečaju Banke Slo-
venije, za posamezno pogodbo prek tega
zneska pa na podlagi odločitve delavskega
sveta.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in

drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 51461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-36636

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18673 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu
vpisa BOY TRADE, Proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Gorice 42, sedež: Cesta v Gorice 42, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18356/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5717442
Osnovni kapital: 2,033.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Aleš, Lucija, Limi-

njanska 87, vstop 7. 4. 1992, vložek
2,033.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 251 Pro-
izvodnja izdelkov iz gume; 2511 Proizvod-
nja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 711 Dajanje avtomobilov 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.

Rg-36648

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09293 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa INTERPRO, trgovina, zastopstvo,
marketing, import-export, d.o.o., Trg ok-
tobrske revolucije 5, Ljubljana, sedež:
Trg oktobrske revolucije 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13185/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremem-
bo sedeža in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5517222
Firma: RAKAR & CO., trgovina, za-

stopstvo, marketing, d.n.o., Brodarjev trg
5, Ljubljana

Skrajšana firma: RAKAR & CO., d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Brodarjev trg 5
Ustanovitelja: Rakar Matevž, Ljubljana,

Brodarjev trg 5, in Cerar-Metelko Nataša,
Kranj, Trg Rivoli 9, vstopila 6. 9. 1991,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Rg-36649

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00228 z dne 22. 2. 1996 pod št. vložka
1/27471/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5933587
Firma:  CERAR  IN  DRUŽBENIK,

d.n.o., storitveno podjetje, Moravče
Skrajšana firma: CERAR IN DRUŽ-

BENIK, d.n.o., Moravče
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1251 Moravče, Trg svobode 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Cerar Ivanka in Cerar Ci-

ril, oba iz Moravč, Zalog 4a, vstopila 13.
11. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cerar Ivanka, imenovana 13. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1996: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovi-
nami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 46 – 31. VII. 1997 Stran 3335

vili, pijačami, tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
602 Drug kopenski promet; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-36671

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17746 z dne 19. 2. 1996 pri subjektu
vpisa BRAZDE, podjetje za časopisno za-
ložniško dejavnost, storitve reklame, eko-
nomsko propagando in trgovino, d.o.o.,
Zarnikova 3, Ljubljana, sedež: Zarniko-
va 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20108/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5673186
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Grešovnik Boža, Podgorje

pri Slovenj Gradcu, Podgorje 81, vložila
600.000 SIT, Turnšek Tit, Ljubljana, Meto-
da Mikuža 6, vložil 450.000 SIT, in Podob-
nik Janez, Cerkno, Trg 31. divizije, vložil
450.000 SIT – vstopili 23. 9. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-36674

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15374 z dne 19. 2. 1996 pri subjektu
vpisa VELECO, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino, uvoz in izvoz, Cesta v Gorice
36, Ljubljana, sedež: Cesta v Gorice 36,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/08648/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5415977
Firma: VELECO, d.o.o., Podjetje za

proizvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz, Ce-
lovška 34, Ljubljana

Skrajšana firma: VELECO, d.o.o., Ce-
lovška 34, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 34.

Rg-36684

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00466 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
BIMI, Trgovina na debelo in drobno, go-
stinstvo in turizem, inženiring, d.o.o., Voj-
sko 19a, Vodice, sedež: Vojsko 19a, 1217

Vodice, pod vložno št. 1/09141/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 17763/94 – spremembo sedeža, skrajša-
ne firme in firme s temile podatki:

Matična št.: 5424755
Firma: BIMI, Trgovina na debelo in

drobno, gostinstvo in turizem, inženiring,
d.o.o., Brilejeva 14, Ljubljana

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

Sedež: 1217 Ljubljana, Brilejeva 14.

Rg-36698

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/12496 z dne 15. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa VRTKO, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška 268, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20766/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo ustanoviteljev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5698227
Osnovni kapital: 1,624.000 SIT
Ustanovitelja: Kolenc Igor, vstopil 13.

10. 1992, in Kolenc Marko, vstopil 26. 5.
1994, oba iz Ljubljane, Kosančeva 10, vlo-
žila po 812.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-36754

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16062 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa HIŠA DARIL 999, Blaj in Milenko-
vič, trgovsko podjetje, d.n.o., Poljanska
c. 1, Ljubljana, sedež: Poljanska c. 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25611/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5847907
Firma:  HIŠA  DARIL  999,  trgovsko

podjetje, d.o.o., Poljanska c. 1, Ljubljana
Skrajšana  firma:  HIŠA  DARIL  999,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljici: Blaj Hribar Dragica,

Ljubljana, Poljanska c. 1, in Milenkovič
Barbara, Ljubljana, Resljeva c. 7, vstopili
19. 4. 1994, vložili po 755.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-36775

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13450 z dne 31. 1. 1996 pri subjektu vpi-
sa RABELA, podjetje za izdelavo tekstil-
nih izdelkov in galanterije, trgovino ter
opravljanje drugih poslovnih storitev,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pečinska ul. 65,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13631/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5717256
Firma: RABELLA, podjetje za izdela-

vo tekstilnih izdelkov in galanterije, trgo-
vino ter opravljanje drugih poslovnih sto-
ritev, d.o.o., Zaloška 153, Ljubljana

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 153
Osnovni kapital: 2,008.000 SIT
Ustanovitelja: Ločičnik Breda, izstop

15. 6. 1994; Vučko Robert, Ljubljana, Agro-
kombinatska ulica 30, vstop 15. 6. 1994,
vložek 2,008.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ločičnik Breda, razrešena 15. 6.
1994; direktor Vučko Robert, imenovan
15. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-36788

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18814 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa KANAPE, Podjetje za trgovanje s
pohištvom in ostalo stanovanjsko opre-
mo, Ljubljana, d.o.o., Andreja Bitenca 18,
sedež: Andreja Bitenca 18, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06491/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme in osnovnega kapita-
la ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5358795
Firma: KANAPE, podjetje za trgova-

nje s pohištvom in ostalo stanovanjsko
opremo, d.o.o., Ljubljana

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

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Hlebec Mojca, Ljubljana,

Celovška cesta 163, in Hlebec Božo, Ljub-
jana, Kušarjeva 6, vstopila 24. 4. 1990, vlo-
žila po 751.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 316 Proizvodnja druge električne opre-
me; 3161 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 316 2 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 361
Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3630 Proizvodnja glasbenih in-
strumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
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delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 602 Drug kopenski
promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-36790

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19768 z dne 31. 1. 1996 pri subjektu
vpisa COOPING, kooperacijski inženi-

ring, d.d., Begunje pri Cerknici, sedež:
Begunje pri Cerknici 48, 1382 Begunje
pri Cernici, pod vložno št. 1/12749/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5499577
Osnovni kapital: 3,588.000 SIT
Dejavnost, vpisana 31. 1. 1996: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;

6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnost drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnič-
ni preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-36817

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06112 z dne 25. 3. 1996 pod št. vložka
1/27630/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5926793
Firma: S-LARA, Zavod za izobraževa-

nje, raziskovalno in založniško dejavnost,
Ljubljana

Skrajšana firma: S-LARA, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Archinetova 7
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Wechtersbach Rado, Gro-

suplje, Sela 4c, in Žust Slavc, Ljubljana,
Archinetova 7, vstopila 11. 12. 1995, vloži-
la po 5.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Wechtersbach Rado, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Žust Slavc, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja, imenovana 11. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-36829

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00667 z dne 27. 3. 1996 pod št. vložka
1/27655/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935229
Firma: 4M FLAJS IN OSTALI, Pro-

izvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: 4M FLAJS IN OSTA-

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska cesta

113
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Flajs Marko, Ljubljana,

Lunačkova ulica 7, in Flajs Milena, Ljublja-
na, Ižanska cesta 113, vstopila 7. 2. 1996,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Flajs Marko, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in zastopnica Flajs Milena, ki zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica direk-
torja, imenovana 7. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 3350
Proizvodnja ur; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda.

Rg-37057

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04598 z dne 13. 10. 1995 pod št. vložka
1/26861/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5913586
Firma: CITY NEPREMIČNINE, d.o.o.,

podjetje za promet z nepremičninami in
poslovne storitve, Slovenska cesta 27,
Ljubljana

Skrajšana firma: CITY NEPREMIČNI-
NE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ce-
sta 27

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Božič Tadej, Ljubljana,

Polanškova 15, Hussu Vito, Ljubljana, Ze-
lena pot 13, in Smrekar Darko, Ljubljana,
Poljedeljska 10, vstopili 6. 9. 1995, vložili
po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smrekar Darko, imenovan 6. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 453 In-
štalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobčanimi 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; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-

mičninami za plačilo ali po pogodbi; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 744 Ekonomska propaganda; 745
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 746 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37067

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04838 z dne 30. 10. 1995 pod št. vložka
1/26935/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918570
Firma: CODA BENČINA IN OSTALI,

proizvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: CODA BENČINA IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Zajelše

26
Ustanovitelja: Benčina Blaž in Benčina

Jože, oba iz Dola pri Ljubljani, Zajelše 26,
vstopila 5. 10. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Benčina Blaž, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Benčina Jože, ki kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 5. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1995: 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov.

Rg-37070

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04907 z dne 30. 10. 1995 pod št. vložka
1/26937/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918715
Firma: LEGIŠA IN DRUGI, podjetje

za trgovino in telekomunikacije, d.n.o.
Skrajšana firma: LEGIŠA IN DRUGI,

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

odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Ustanovitelja: Legiša Gregor, Ljubljana,

Viška c. 46, in Žura Maja, Ljubljana, Ptuj-
ska 26, vstopila 9. 10. 1995, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Legiša Gregor, imenovan 9. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1995: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
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TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6420 Te-
lekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-

penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-37095

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00049 z dne 19. 1. 1996 pod št. vložka
1/27300/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5931452
Firma: TETRAGRAMMATON, d.o.o.,

trgovina, gostinstvo, turizem, Ljubljana-
Polje

Skrajšana  firma:  TETRAGRAMMA-
TON, d.o.o., Ljubljana-Polje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1260  Ljubljana-Polje,  Cesta
VI/10

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Zozulja Julija in Koke-

reva Jelena, obe iz Ljubljane-Polja, Cesta
VI/10, vstopili 24. 12. 1995, vložili po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Zozulja Julija in zastopnica Koka-
reva Jelena, ki zastopata družbo brez omeji-
tev, ter prokurist Kuzmanovič Nebojša,
Ljubljana, Cigaletova 8, imenovani 24. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-

rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
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javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8010 Predšolska vzgoja in
osnovnošolsko izobraževanje; 80101 Dejav-
nost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-37140

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10416 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PAGAL, trgovsko podjetje in po-
slovne storitve, d.o.o., Kamnik, sedež:
Ljubljanska 45, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/21331/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti in zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5711029
Firma: ZUPAN, glasbeni instrumenti,

d.o.o., Kamnik
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska 5
Osnovni kapital: 1,896.000 SIT
Ustanovitelja: Zupan Galjot Peter, vsto-

pil 3. 2. 1993, in Zupan Galjot Tanja, vsto-
pila 31. 5. 1994, oba iz Ljubljane, Cheng-
dujska 24, vložila po 948.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zupan Galjot Tanja, imenovana
31. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1995: 245 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih
sredstev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov; 323 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
363 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-

belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 721 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev, ter računalniških naprav; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti.

Rg-37144

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10420 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa OPTO NAVTIC, optika, navtika in tu-
rizem, d.o.o., Ljubljana, Bratov Učakar
42, sedež: Bratov Učakar 42, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22925/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5775876
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ivanovič Angela, Ljub-

ljana, Bratov Učakar 42, vstop 23. 4. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-37160

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13077 z dne 18. 1. 1996 pri subjektu
vpisa  SEUREX,  Export-import,  d.o.o.,
Ljubljana,  Vegova  6,  sedež:  Vegova  6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16978/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5594413
Ustanovitelja: Golob Gabrijel, izstop

31. 5. 1994; Štrukelj Radivoj, Šmartno ob
Dreti, Šmartno 12, vstop 27. 3. 1992, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37212

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00579 z dne 30. 5. 1995 pod št. vložka
1/26359/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5893356
Firma: 3K SYS, računalniški inženi-

ring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: 3K SYS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1117, Ljubljana, Kunaverjeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kapitanović Boris, Ljub-

ljana, Kunaverjeva 2, vstop 30. 1. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kapitanović Boris, imenovan 30. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37228

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01408 z dne 10. 6. 1995 pod št. vložka
1/26402/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5896061
Firma: GENEROUS, Podjetje za trgo-

vino, turizem, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gasilska 8
Osnovni kapital: 1,575.000 SIT
Ustanovitelja: Hrovat Justi, Ljubljana,

Viška 53, in Dolinšek Marjan, Ljubljana, Lju-
beljska 20, vstopila 21. 3. 1995, vložila po
787.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dolinšek Marjan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Hrovat Justi, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 21. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1995: 0122 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
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1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5 153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovinana drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-

cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov.

Rg-37275

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02977 z dne 7. 8. 1995 pri subjektu vpisa
S.Bor, Storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Kamnik, Klavčičeva 3, sedež: Klav-
čičeva 3, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/21696/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5864402
Osnovni kapital: 1,621.000 SIT
Ustanovitelj: Rastoder Harun, Kamnik,

Klavčičeva 3, vstop 16. 2. 1993, vložek
1,621.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37351

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00479 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa IBN-JT, International Business Net-
work – Mednarodna poslovna mreža, p.o.,
Podjetje za mednarodno poslovanje, se-
dež: Slovenska c. 27, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01637/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, dejavnosti, sedeža in os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005469
Firma: IBN-JT, International Business

Network – Mednarodna poslovna mreža,
d.d., podjetje za mednarodno poslovanje

Skrajšana firma: IBN-JT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska c.
27-29

Osnovni kapital: 654,240.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
241,190.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
65,424.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložil 65,424.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
130,848.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa, vložili 151,354.000 SIT – vstopili
25. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: dr. Hrastelj An-
ton, dr. Potočnik Vekoslav, Modic Anton,
Šega Janez in Svilan Sibil, vstopili 31. 5.
1995.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00458/00449 – 1996/MV z dne 30. 1. 1996.

Rg-37395

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15581 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
SAROM, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Polje, C. XXII/19, 1260
Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/11139/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5793378
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jeriha Roman, Ljubljana-

Polje, Polje, C. XXII/19, vstop 26. 12. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
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drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobčanimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-

jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 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 napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-37417

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19880 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
EKOJED, podjetje za pripravo in proda-
jo hrane, d.o.o., Ljubljana, sedež: Titova
19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10013/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti, spremembo sedeža in
skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5444594
Skrajšana firma: EKOJED, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Suljić Hano, Ljubljana, Le-

ninov trg 6, vstop 15. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdekov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
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vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-37418

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05664 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
M & A CO., podjetje za trgovino, zasto-
panje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana,
Trubarjeva 7, sedež: Trubarjeva 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15292/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matiča št.: 5555868
Firma: PLAZA, podjetje za trgovino,

zastopanje in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PLAZA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe.

Rg-37421

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00807 z dne 8. 3. 1996 pod št. vložka
1/27530/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5934265
Firma: ZAM SMOLE, k.d., trgovina,

proizvodnja in storitve
Skrajšana firma: ZAM SMOLE, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1296 Šentvid pri Stični, Buko-

vica 5

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Smole Jakob in Smole

Boštjan, oba iz Šentvida pri Stični, Bukovi-
ca 5, vstopila 14. 2. 1996, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Smole Jakob, imenovan 14. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot komple-
mentar.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 0121 Reja govedi, prireja mleka;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja pe-
rutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Polje-
delstvo, povezano z živinorejo – mešano
kmetijstvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja izdelkov iz lesa; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2733
Hladno profiliranje; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvaniza-
cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3662 Proizvodnja metel in kr-
tač; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-

daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 74831 Preva-
janje; 74822 Druga splošna tajniška opravi-
la; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-37427

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17120 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
POPPS, Vrhnika, Cesta Krimskega odre-
da 72, Podjetje za pridelovanje, predelo-
vanje, odkup in prodajo zdravilnih zelišč,
polžev in gob..., d.o.o., sedež: Cesta Krim-
skega odreda 72, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/07133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5930430
Osnovni kapital: 1,750.250 SIT
Ustanovitelji: Jerina Antonija, vstopila

8. 6. 1990, vložila 875.125 SIT, Jerina Bo-
židar, vstopil 8. 6. 1990, vložil 787.612,50
SIT, Jerina Barbara, vstopila 8. 6. 1990,
vložila 43.756,25 SIT, in Jerina Klemen,
vstopil 20. 12. 1994, vložil 43.756,25 SIT,
vsi z Vrhnike, Cesta Krimskega odreda 72,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 020 Goz-
darstvo in gozdarske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in dosta-
va hrane (catering); 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
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mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smu-
čišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-37605

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02743 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TOMCOM, d.o.o., Podjetje za pro-
jektiranje, proizvodnjo, trgovino in uslu-
ge, Pod akacijami 19, Ljubljana, sedež:
Pod akacijami 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20505/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev, za-
stopnika in skrajšane firme, uskladitev de-
javnosti in spremembo deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5697697
Skrajšana  firma:  TOMCOM,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Tomić Stjepan in Tomić

Nina, izstopila 25. 5. 1995; Tomič Alojzija,
Ljubljana, Pod akacijami 19, vstopila 25. 5.
1995, vložila 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Tomič Alojzija, imenovana 25. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev, in To-
mić Stjepan, Ljubljana, Pod akacijami 19,
razrešen 25. 5. 1995 kot direktor in imeno-
van za prokurista; zastopnica Tomić Nina,
razrešena 25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 212 Pro-
izvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 285 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; splošna mehanična dela; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezil-
nega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5522 Storitve kampov; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8514 Druge zdravstvene de-

javnosti; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-37620

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00127 z dne 21. 3. 1996 pod št. vložka
1/27611/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5931614
Firma: EURO CONTRACT, projekti-

ranje, inženiring in oprema, d.o.o.
Skrajšana firma: EURO CONTRACT,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zarnikova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Savić Bogataj Dubravka,

Ljubljana, Župančičeva 12, in De Giusti
Glauco, Gorica, Via Paolo Diacono 40, vsto-
pila 21. 12. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Savić Bogataj Dubravka, imeno-
vana 21. 12. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1996: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-37630

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00870 z dne 14. 3. 1996 pod št. vložka
1/27563/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935580
Firma: COMTE, družba za marketing,

računalništvo, telekomunikacije, izobra-
ževanje in druge poslovne storitve

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Knez Damjan, Izlake, Šem-

nik 32, vstop 22. 2. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6420
Telekomunikacije; 721 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-37640

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17393 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KB INŽENIRING, d.o.o., Trgovsko
in proizvodno podjetje ter inženiring,
Ljubljana, Obirska 27a, sedež: Obirska
27a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15540/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo sedeža, ustanoviteljev in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5570697
Firma: STUDIO KONCILJA IN ČLA-

NI, Ljubljana, trgovsko in proizvodno
podjetje ter inženiring, d.n.o.

Skrajšana firma: STUDIO KONCILJA
IN ČLANI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stožice 100a
Ustanovitelja: Koncilja Bojan, vstopil

29. 1. 1992, in Koncilja Sebastjan, vstopil
7. 12. 1994, oba iz Kamnika, Jakopičeva 14,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koncilja Bojan, razrešen 7. 12. 1994;
direktor Koncilja Sebastjan, imenovan 7. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-37672

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/17747 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
INDES, podjetje za industrijsko in eko-
nomsko svetovanje, računalniški inženi-
ring in trgovino, d.o.o., Metoda Mikuža
6, Ljubljana, sedež: Metoda Mikuža 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22906/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5816068
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Turnšek Tit, Ljubljana, Me-

toda Mikuža 6, vstop 16. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost.

Rg-38431

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03832 z dne 16. 6. 1995 pri subjektu
vpisa YUTI, Podjetje za zastopanje, po-
sredovanje, trgovino in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Martinova pot 13, sedež: Mar-
tinova pot 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21933/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in povečanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Osnovni kapital: 1,766.000 SIT
Ustanovitelja: Juteršek Kristijan, izstop

24. 11. 1994; Juteršek Tomaž, Ljubljana,
Martinova pot 13, vstop 24. 11. 1994, vlo-
žek 1,766.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-38548

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16579 z dne 10. 2. 1996 pri subjektu
vpisa CREATIVA, družba za turistično
posredovanje in marketing, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Bilečanska 4, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17888/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti in ustanovitelja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5638925
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška cesta 18
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Živojinovič Sreten, Ljub-

ljana, Bilečanska 4, vstop 31. 3. 1992, vlo-

žek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Prosenc Aiken-Veronika, izstop 3. 11.
1994; Šegovič Krunoslav, Ljubljana, Pre-
glov trg 4, vstop 3. 11. 1994, vložek 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi

izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-38555

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16810 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ORINOCO, inženiring, d.o.o., Muc-
harjeva 6, Ljubljana, sedež: Mucharjeva
6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20706/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme in sedeža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5696534
Firma: ORINOCO, marketing, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška cesta

136
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mljač Marko, Ljubljana,

Mucharjeva 6, vstop 21. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-38618

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18149 z dne 7. 2. 1996 pri subjektu vpisa
FRIFAS, podjetje za trgovino, storitve in
gostinstvo, d.o.o., Domžale, Miklošičeva
1b, sedež: Miklošičeva 1b, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/22101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo dejavnosti, osebe,
pooblaščene za zastopanje, firme, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5740975
Firma: FRIFAS Brdajs in drugi, pod-

jetje za trgovino, storitve in gostinstvo,
d.n.o.

Skrajšana  firma:  FRIFAS  Brdajs  in
drugi, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Brdajs Nevenka in Brdajs
Stanko, oba iz Domžal, Miklošičeva 1b,
vstopila 24. 3. 1993, vložila po 67.500 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Brdajs
Nevenka, razrešena 31. 12. 1994 kot direk-
torica in imenovana za zastopnico, in Br-
dajs Stanko, razrešen 30. 12. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, oba za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 554 Točenje pijač in napitkov;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-38625

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18782 z dne 22. 2. 1996 pri subjektu
vpisa FINANCE, podjetje za finančno-ra-
čunovodske storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šišenska 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10934/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5450250
Osnovni kapital: 1,502.200 SIT
Ustanovitelja: KS Zgornja Šiška, izsto-

pila 27. 12. 1994; Hudin Vidosava, Ljublja-
na, Brilejeva ul. 16, in Oven Amalija, Ljub-
ljana, Žeje 14, vstopila 27. 12. 1994, vložila
po 751.100 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-38651

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19612 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa INET, podjetje za notranjo in zuna-
njo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Cesta
XVIII. divizije 169, sedež: Cesta XVIII.
divizije 169, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08318/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-

tala, firme in sedeža ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5417759
Firma: INET, podjetje za notranjo in

zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Pot
na Mah 5

Sedež: 1000 Ljubljana, Pot na Mah 5
Osnovni kapital: 1,600.300 SIT
Ustanovitelj: Bojovič Rajko, Ljubljana,

Pot na Mah 5, vstop 1. 8. 1990, vložek
1,600.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 221 Založ-
ništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2954 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debe-
lo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-

tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 602 Drug kopenski promet;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški 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;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih

parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-38714

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05871 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MUNDUS HOMEC, Podjetje za tr-
govino na debelo in drobno, Export-Im-
port, Homec, Vaška pot 33, Radomlje,
sedež: Vaška pot 33, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/13467/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča direktorja v skladu z druž-
beno pogodbo s temile podatki:

Matična št.: 5529808
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dra-

kulić Milorad, Ljubljana, Cigaletova 8, raz-
rešen 14. 11. 1991 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-38716

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05918 z dne 13. 2. 1996 pod št. vložka
1/27429/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5929334
Firma: SKINK HREN, trgovina, pro-

izvodnja in storitve, k.d., Borovnica
Skrajšana firma: SKINK HREN, k.d.,

Borovnica
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1353 Borovnica, Pot v Jele 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Hren Gregor in Hren Kle-

men, oba iz Borovnice, Pot v Jele 4, vstopi-
la 5. 12. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hren Gregor, imenovan 5. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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 tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5121
Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,

kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi 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 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Tr-
govina 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 stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5271 Popravila obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravi-
lo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-

hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 To-
čenje 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 (ca-
tering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 744 Ekonomska propagan-
da; 7440 Ekonomska propaganda; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38742

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00399 z dne 2. 3. 1996 pod št. vložka
1/27498/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932319
Firma: ZLATARNA GALOP, trgovsko

prizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ZLATARNA GALOP,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 24. juni-

ja št. 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: GALOP, d.o.o., Ljublja-

na, Novo Polje, C. III/17, vložil 825.000
SIT, in Kadrijevič Emil, Hrastnik, Log 28c,
vložil 675.000 SIT – vstopila 18. 1. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kadrijevič Emil, ki zastopa družbo
samostojno do 1,500.000 SIT, nad tem zne-
skom pa potrebuje soglasje soustanovite-
lja, in zastopnica Miklič Danica, Ljublja-
na, Novo Polje c. III/17, ki samostojno za-
stopa družbo do višine ustanovitvenega ka-
pitala, nad tem zneskom pa potrebuje
soglasje soustanovitelja, oba imenovana
18. 1. 1996:

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1996: 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2741 Proizvod-
nja plemenitih kovin; 3621 Kovanje kovan-
cev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
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dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-38744

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00426 z dne 21. 3. 1996 pod št. vložka
1/27620/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932394
Firma: FAGANA, družba za trgovin-

sko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: FAGANA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 14
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Faganel Božana, Ljub-

ljana, Smrtnikova ul. 4, vstop 18. 1. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Faganel Božana, imenovana 18. 1.
1996, zastopa in predstavlja družbo neome-
jeno, doma in v tujini.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141

Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi 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 to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-38797

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

96/01355 z dne 2. 4. 1996 pod št. vložka
1/27685/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936748
Firma: M & I KOZOLE IN OSTALI,

proizvodnja, trgovina, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: M & I KOZOLE IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Gun-

celjska cesta 50
Ustanovitelja: Kozole Marko in Kozole

Ivana, oba iz Ljubljane-Šentvida, Guncelj-
ska cesta 50, vstopila 15. 3. 1996, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kozole Marko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Kozole Ivana, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja, oba imenovana 15. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1996: 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-38873

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05521 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu
vpisa KOVINARSKA VRHNIKA, d.o.o.,
Sinja Gorica 106, Vrhnika, sedež: Sinja
Gorica 106, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/02125/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5066506
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Er-

man Grega, Ljubljana, Maroltova ul. 1, raz-
rešen 10. 10. 1995 kot prokurist in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo z ome-
jitvijo, da posle glede razpolaganja z nepre-
mičninami, njihovim delom ali
obremenitvijo, prevzemanja jamstev in dru-
ge po naravi podobne posle lahko sklene le
na podlagi predhodnega soglasja skupščine
družbe.

Rg-38893

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01109 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
JEROVŠEK COMPUTERS, Trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Nova
ulica 11, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/07445/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5388023
Sedež: 1230 Domžale, Breznikova uli-

ca n. h.
Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 221 Za-

ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 361 Gradnja in po-
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pravilo ladij, čolnov; 365 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 511 Posredništvo; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 611
Pomorski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev.

Rg-38903

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17562 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpisa
MIKA, Podjetje za marketing, trgovino
in gradnje, d.o.o., Trbovlje, Ribnik 7, se-
dež: Ribnik 7, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/09568/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5442672
Firma: MIKA ŠTRANCAR – RAJE-

VEC, podjetje za marketing, trgovino in
gradnje, d.n.o., Trbovlje, Ribnik 7

Skrajšana firma: MIKA ŠTRANCAR –
RAJEVEC, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Štrancar-Rajevec Karmen,

vstopila 19. 11. 1990, in Rajevec Miroslav,
vstopil 15. 10. 1994, oba iz Trbovelj, Rib-
nik 7, vložila po 2.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Raje-
vec Miroslav, razrešen 15. 10. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-38939

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00138 z dne 20. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES FIM, družba za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12810/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo pooblastil zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5499739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Babnik Dušan, Ljubljana, Pavšiče-
va 6, ki od 1. 1. 1995 kot v.d. poslovodja –
v.d. direktorja družbe zastopa družbo neo-
mejeno, razen pri sklepanju naslednjih po-
godb: o nakupu, prodaji ter obremenitvi ne-
premičnin; o prometu blaga in storitev nad
vrednostjo 500.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije; o nakupu in prodaji osnovnih sredstev
ter drugih vlaganjih; o najemanju in dajanju
kratkoročnih kreditov in garancijskih po-
godb nad vrednostjo 100.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije; o najemanju in dajanju dolgoroč-
nih kreditov in garancijskih pogodb – ki jih
sklepa po predhodnem soglasju ustanovite-
lja.

Rg-38955

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19316 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa RM COMMERCE, export-import,
d.o.o., Zaboršt 4a, Šentvid pri Stični, se-
dež: Zaboršt 4a, 1296 Šentvid pri Stični,
pod vložno št. 1/10783/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega

kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5483212
Osnovni kapital: 1,502.450 SIT
Ustanovitelj: Rihter Martin, Šentvid pri

Stični, Zaboršt 4a, vstop 5. 12. 1990, vložek
1,502.450 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-39018

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00256 z dne 5. 3. 1996 pri subjektu vpisa
SLOVENIJALES, Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo, za-
stopanje in konsignacije, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska cesta 22, sedež: Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01026/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.d., spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti in zastopnika, s temile
podatki:

Matična št.: 5005710
Firma: SLOVENIJALES, Mednarod-

no podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije, d.d.,
Ljubljana

Skrajšana firma: Mednarodno podjetje
SLOVENIJALES, d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 3.040,040.000 SIT
Ustanovitelji: SLOVENIJALES, Medna-

rodno podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije, d.o.o.,
OESTERREICHISCHE LAENDERBANK
in SLOVENIJALES HOLDING Gesellsc-
haft m.b.H., izstopili 7. 12. 1995; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, vložil
298,470.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, vložil 298,470.000 SIT, Sklad za raz-
voj, Ljubljana, vložil 770,130.000 SIT, del-
ničarji iz naslova javne prodaje, vložili
1.619,890.000 SIT, BANK AUSTRIA AG,
Dunaj, Avstrija, Vordere Zollamtstrasse 13,
vložila 26,540.000 SIT, SLOVENIJALES
HOLDING Gesellschaft m.b.H, Celovec,
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Avstrija, Paradeisergasse 9/II, vložil
26,540.000 SIT – vstopili 7. 12. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-
ralni direktor Osterc Andrej, Ljubljana,
Gubčeve brigade 78, ki od 7. 12. 1995 za-
stopa in predstavlja družbo nasproti tretjim
osebam neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Šter Janez, Ko-
lar Srečo in Kobal Djordja, vstopili 7. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 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;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4010 Proizvodnja in distribucija elektrike;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela;  4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-

pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-

civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
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sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92512 Dejavnost arhivov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00523/00976 – 1996/MR z dne 16. 1. 1996.

Rg-39021

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04034 z dne 28. 2. 1996 pri subjektu
vpisa ARCOM, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Zvezda 20, Ljubljana, sedež: Zvezda 20,
1210 Ljubljana, pod vložno št. 1/19681/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5670837
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Arko Anton in Arko Peter,

oba iz Ljubljane; Zvezda 20, vstopila 28. 7.
1992, vložila po 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata; Arko Karolina Dragi, izsto-
pila 7. 11. 1995; Arko Dušan, Ljubljana,
Štihova ulica 16, vstopil 7. 11. 1995, vložil
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Arko
Anton, razrešen 7. 11. 1995 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ter zastopnika Arko
Peter in Arko Dušan, imenovana 7. 11. 1995,
vsi zastopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdel-
kov; 182 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 223 Razmnože-

vanje posnetih nosilcev zapisa; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 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 gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
in naprav; 726 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi
in analize; 744 Ekonomska propaganda;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-39046

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19300 z dne 22. 1. 1996 pri subjektu

vpisa  PERFECT,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Ljubljana, Ajdovščina 4, sedež: Aj-
dovščina 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23627/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5503353
Firma: PERFECT, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina,

Cesta XV/14
Osnovni kapital: 1,644.095 SIT
Ustanovitelj: Jaki Ludvik, Kamnik, Ko-

vinarska 1a, vstop 24. 5. 1991, vložek
1,644.095 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39047

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00562 z dne 17. 1. 1996 pod št. vložka
1/27285/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5893330
Firma: KROPF, proizvodnja, trgovina,

posredništvo in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KROPF, d.n.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Zaloška

228b
Ustanovitelja: Kropf Roman, Ljubljana-

Polje, Zaloška 228b, in Kropf Anamarija,
Ljubljana, Slovenska 51a, vstopila 16. 1.
1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kropf Roman, imenovan 16. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1996: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje
mesa in proizvodnja mesnih izdelkov; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvod-
nja ribjih izdelkov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 155 Pre-
delava mleka in proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1511 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 159 Proizvodnja pijač; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
511 Posredništvo; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 514 Trgovina na de-
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belo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 651 De-
narno posredništvo; 6522 Drugo kreditno
posredništvo; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 747 Čišče-
nje stavb; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7482 Pakiranje.

Rg-39066

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19106 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ITIM, Podjetje za marketing, trgo-
vino in storitve, d.o.o., Glinškova ploščad
6, Ljubljana, sedež: Glinškova ploščad 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/18620/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in os-
novnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5633761
Firma: ITIM, Podjetje za marketing,

trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ITIM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Maroltova ul. 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ilc Marija, izstop 30. 12.

1994; Živković Krstomir, Ljubljana, Marol-
tova ul. 3, vstop 30. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39098

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01071 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa INDUSTRIJSKI BIRO, inženiring
za izgradnjo industrije, p.o., Ljubljana,
Dunajska 106, sedež: Dunajska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00476/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5077788
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ipavec Edvard, razrešen 24. 2. 1995;
zastopnik Pirc Božidar, Krško, Cesta krških
žrtev 10, imenovan 24. 2. 1995, zastopa
biro brez omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-39100

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19334 z dne 16. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  MSK,  trgovsko  podjetje,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška 109, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-

me in osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572452
Firma: MSK, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 5,421.351 SIT
Ustanovitelj: Škrobar Marjan, Ljutomer,

Slavka Osterca 15, vstop 21. 1. 1992, vlo-
žek 5,421.351 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 0113 Vi-
nogradništvo in sadjarstvo; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-

kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39107

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02947 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa ASCAD, informatika, svetovanje in tr-
govina, d.o.o., Mengeš, sedež: Murnova ul.
22, 1234 Mengeš, pod vložno št. 1/16177/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5598362
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 511 Po-

sredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-39117

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17690 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa LAST, export-import in trgovina, d.o.o.,
Vrhnika, Opekarska 31, sedež: Opekarska
31, 1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/13665/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539625
Osnovni kapital: 1,507.300 SIT
Ustanovitelj: Lazar Dušan, Vrhnika,

Opekarska 31, vstop 31. 3. 1991, vložek
1,507.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
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tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi; TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no 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 specializranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-

vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39120

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19255 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu
vpisa C-GRAF, grafika, založništvo in tr-
govina, d.o.o., Horjul, sedež: Horjul 217a,
1354 Horjul, pod vložno št. 1/17969/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5694540
Osnovni kapital: 5,999.400 SIT
Ustanovitelj: Cvirn Joško, Horjul 217a,

vstop 26. 3. 1992, vložek 5,999.400 SIT,
odgovornost. ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 211 Pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7412 Računovodske, knjigo-

vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževanje;
921 Filmska in videodejavnost; 922 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 930 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Rg-39132

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02842 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa PANEX, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana-Šmartno,
Cesta vstaje 5, sedež: Cesta vstaje 5,
1211 Ljubljana-Šmartno, pod vložno št.
1/09066/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5426219
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 1571

Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-39155

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03320 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., sedež:
Taborska c. 13, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/01372/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo skrajšane firme, se-
deža in naziva zastopnika, uskladitev dejav-
nosti in spremembo članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:
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Skrajšana firma: GPG, d.d.
Sedež: 1000 Ljubljana, Emonska 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

rošec Bogdan, Grosuplje, Gabrščakova 99,
razrešen 5. 10. 1995 kot direktor in imeno-
van za zastopnika, ki zastopa družbo brez
omejitev kot predsednik uprave.

Člani nadzornega sveta: Goslar Miran,
Štrukelj Jožef, Kordež Albin, Kolenc Brigi-
ta in Snoj Roman, vstopili 12. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih ob-
jektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Rg-39166

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19190 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MAHNE, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in marketing, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ellerjeva ul. 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24639/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5809681
Osnovni kapital: 1,607.280 SIT
Ustanovitelji: Mahne Jože, vložil

1,125.096 SIT, ter Mahne Karolina, Mahne
Polonca in Mahne David, vložili po 160.728
SIT – vsi iz Ljubljane, Ellerjeva ul. 11. vsto-
pili 5. 7. 1993, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 511

Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovi-
na na debelo s stroji, napravami, priborom;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 744 Ekonomsko
propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-39186

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01190 z dne 27. 3. 1996 pod št.
vložka 1/27651/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936292
Firma: ACM MAHKOVEC, trgovina

in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ACM MAHKOVEC,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska c.

129
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mahkovec Janez, Ljublja-

na, Dolenjska c. 129, vstop 28. 2. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mahkovec Janez, imenovan 28. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
01243 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 2121 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz papir-
ja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščih iz papirja; 2124 Proizvodnja ta-
pet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern in kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za

centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, gene-
ratorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvod-
nja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
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izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za
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, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);

6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-39191

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02627 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MARTEX, podjetje za proizvodnjo,
tekstilno in trgovinsko dejavnost, d.o.o.,
Cerkova 6, Ljubljana, sedež: Cerkova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02661/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, dejavnosti, osnovnega
kapitala in firme ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5887518
Firma:  MARTEX,  podjetje  za  pro-

izvodnjo, tekstilno in trgovinsko dejav-
nost, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Lepi pot 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krvina Marko, Dutovlje,

Kosovelje 9, vstop 24. 10. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;

1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-39207

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19827 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  CAR  INVEST,  trgovina  z  vozili,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 63, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05111/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti, spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5331307
Firma: CARS INT. TRADING, d.o.o.,

izvoz, uvoz, trgovino na debelo in drob-
no, proizvodnjo in inženiring, Cesta dveh
cesarjev 38, Ljubljana

Skrajšana  firma:  CARS  INT.  TRA-
DING, Cesta dveh cesarjev 38, Ljublja-
na

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh ce-
sarjev 38

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Centa Božidar, Portorož,

Lucija, Božidarja Jakca 24a, vstop 25. 12.
1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 505 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem.

Rg-39229

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17259 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu
vpisa GO-PRES, podjetje za prevoze in
trgovino, d.o.o., Trojane, sedež: Trojane
24, 1222 Trojane, pod vložno št.
1/14875/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, preoblikovanje
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iz d.o.o. v k.d., uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5560039
Firma: GORIŠEK & GO-PRES, pod-

jetje za prevoze in trgovino, k.d., Troja-
ne, Trojane 24

Skrajšana firma: GORIŠEK & GO-
PRES, k.d., Trojane

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Gorišek Cvetko in Gori-

šek Cvetka, oba s Trojan 24, vstopila 17.
12. 1991, vložila po 4.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem,
ter Robnik Wolfgang, Graz, Avstrija, Gam-
litz, Friedhofgasse 9, vstopil 19. 8. 1992,
vložil 920.057,20 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Gorišek Cvetku, ki je bil razrešen
23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje.

Rg-39237

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18854 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa STVA, družba za produkcijo in di-
stribucijo TV programov in avidovizual-
nih komunikacij, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Pražakova 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19277/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo firme in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5792827
Firma: STVA, agencija za proizvodnjo

in distribucijo avdio-video izdelkov,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 4,472.000 SIT
Ustanovitelji: Kobe Marko, Stari trg pri

Kolpi 33, vložil 894.400 SIT, Kobe studio –
TV produkcija, d.o.o., Ljubljana, Pražakova
8, vložek 1,788.800 SIT, in Kobe marke-
ting, trgovina, turizem in gostinstvo, d.o.o.,
Stari trg ob Kolpi 33, vložil 1,788.800 SIT –
vstopili 31. 3. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost.

Rg-39246

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15142 z dne 25. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ADER, podjetje za poslovanje s ke-
mičnimi izdelki, d.o.o., sedež: Savska 4,
1230 Domžale, pod vložno št. 1/02858/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5305373
Firma:  ADER  ŠTEBE  IN  ŠTEBE,

družba za poslovanje s kemičnimi izdel-
ki, d.n.o.

Skrajšana  firma:  ADER  ŠTEBE  IN
ŠTEBE, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Štebe Marko, vložil 500
SIT, in Štebe Vida, vložila 1.500 SIT, oba iz

Mengša, Hribarjeva ulica 2, vstopila 28. 9.
1989, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-39257

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00827 z dne 7. 5. 1996 pod št. vložka
1/10092/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5446872002
Firma: FJORD, trgovina, proizvodnja,

zastopanje in marketing, d.o.o., Ljublja-
na, Podružnica BISTRO ORFEJ, Ljub-
ljana, Tacenska 93

Skrajšana firma: FJORD, d.o.o., Ljub-
ljana, Podružnica BISTRO ORFEJ, Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska 93
Ustanovitelj: FJORD, trgovina pro-

izvodnja, zastopstva in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Brilejeva 2, vstop 14. 11. 1990,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čurin Metkior, Ljubljana, Kajuho-
va 44, imenovan 12. 2. 1996, zastopa po-
družnico brez omejitev kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1996: 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 50403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering).

Rg-39261

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01776 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa
MEKLANS, Podjetje za servisiranje in
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Moškričeva 24, sedež: Moškričeva ulica
24, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17547/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-

membo firme, ustanoviteljev in dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5619734
Firma: STOJAN IN MEKLANS, pod-

jetje za servisiranje in poslovne storitve,
k.d., Ljubljana

Skrajšana  firma:  STOJAN  IN  ME-
KLANS, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Stojan Pavel, vložil 7.000

SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Stojan Marija, vložila 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, oba iz
Ljubljane, Moškričeva ulica 24, vstopila
30. 3. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sto-
jan Pavel, razrešen 30. 3. 1995 kot direktor
in imenovan za zastopnika, ki kot komple-
mentar – vodja poslov zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki.

Rg-39277

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17234 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpisa
GRAMAT GRIL, d.o.o., Proizvodnja,
transport in trgovina gradbenega mate-
riala, Grosuplje, Rožna dolina 9, sedež:
Rožna dolina 9, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/02339/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5292263
Ustanovitelji: Gril Avgust in Zobec Gril

Ana, vložila po 33,207.262 SIT, ter Gril
Peter in Gril Matjaž, vložila po 8.200.000
SIT, vsi iz Grosupljega, Rožna dolina 9,
vstopili 13. 9. 1989, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Zo-
bec Gril Ana, Gril Peter in Gril Matjaž,
razrešeni 17. 11. 1994 kot zastopniki in ime-
novani za prokuriste.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih ke-
ramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja
cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2663
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Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2682 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo 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 ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;

5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižu-

terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 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 na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne si-
le; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-39285

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01648 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  UNILABOR,  podjetje  za  inženi-
ring, proizvodnjo, servis in promet labo-
ratorijske opreme ter opreme za avto-
matizacijo proizvodnje v laboratorijih,
d.o.o., sedež: Letališka 33, 1000 Ljublja-
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na, pod vložno št. 1/03829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, zastopnika in deleža, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo skrajšane fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5315034
Skrajšana firma: UNILABOR, d.o.o.
Ustanovitelja: Vatovec Boris, izstop 1.

4. 1996; Omejc Stanislav, Ljubljana, Gla-
varjeva 44, vstop 28. 12. 1989, vložek
1,537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Vatovec Borisu, ki je bil razre-
šen 1. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-39291

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02020 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu vpisa
EL – ARI, elektro – avtomatika, regulaci-
je, inštalacije, d.o.o., Beblerjev trg 3,

Ljubljana, sedež: Beblerjev trg 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08833/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5419743
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-39295

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00158 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa GRI, inženiring, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Mengeš, sedež: Proletarska 5,
1234 Mengeš, pod vložno št. 1/14348/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
ustanovitelja, firme in sedeža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5589126
Firma: GRI, inženiring, storitve in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: GRI, d.o.o.
Sedež: 1234 Mengeš, Trubarjeva 6
Osnovni kapital. 1,519.000 SIT
Ustanovitelji: Jerič Anica, Mengeš, Tru-

barjeva 6, vstopila 25. 11. 1991, vložila
703.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kebe Marko, Juvančič Maja, Bajec Anton
in Železnikar Jože, izstopili 29. 12. 1994;
Jerič Marjan, Domžale, Trubarjeva 6, vsto-
pil 29. 12. 1994, vložil 816.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;

726 Druge računalniške dejavnosti; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39319

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01522 z dne 30. 4. 1996 pod št. vložka
1/27841/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940419
Firma: RADONIČ, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RADONIČ, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška cesta

76
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Radonič Borislav, Ljublja-

na, Glinškova ploščad 3, vstop 18. 3. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radonič Borislav, imenovan 18. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 334 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 511 Posredništvo; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 517
Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln.

Rg-39322

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01857 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PRO-FUTUR, trgovina, proizvod-
nja, inženiring, d.o.o., Ziherlova 43, Ljub-
ljana, sedež: Ziherlova 43, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14986/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustanovi-
teljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5572908
Firma: PRO-FUTUR HORVAT & Co.,

trgovina, proizvodnja, inženiring, d.n.o.,
Ljubljana, Ziherlova 43

Skrajšana firma: PRO-FUTUR HOR-
VAT & Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Horvat Tomaž, Ljubljana,
Ziherlova 43, vstop 17. 1. 1992, vložek
5.600 SIT, in Horvat Mira, Ljubljana, Zi-
herlova 43, vstop 28. 3. 1995, vložek 2.400
SIT – odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov
iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih
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oblačil in dodatkov, d.n.; 1910 Strojenje
in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7320 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-39327

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02523 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BICOM, Trgovina, storitve, pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 245, 1260 Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/22239/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev in zastopnika ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5730902

Ustanovitelja: Bokalič Damijan, izstop
26. 4. 1995; Ivanšek Ladislav, Ljubljana,
Ižanska 233, vstop 29. 3. 1993, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bokalič Damijan, razrešen 26. 4.
1995; Ivanšek Ladislav, razrešen 26. 4. 1995
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvo-
di; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega

mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-39331

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04081 z dne 30. 4. 1996 pri subjektu
vpisa CHROMCOM, Trgovina, zastopa-
nje, posredovanje, d.o.o., Domžale, se-
dež: Slamnikarjeva 1, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/24661/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
in zastopnika ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5804299
Firma:  CHROMCOM,  Trgovina,  za-

stopanje, posredovanje, d.o.o., Domžale,
Ljubljanska 114

Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 114
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Satler Srečko, razrešen 15. 8. 1995;
zastopnik Razboršek Janez, Domžale, Ko-
liška 1a, Vir, imenovan 12. 7. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev kot v.d. direktor-
ja.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 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 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 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 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.
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Rg-39354

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09569 z dne 3. 4. 1996 pri subjektu vpisa
TABOR-TRADE, podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tabor 13, se-
dež: Tabor 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10113/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanoviteljev
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5445809
Osnovni kapital: 1,575.000 SIT
Ustanovitelji: Partizan Tabor, izstopil 23.

5. 1994; Marc Jože, Ljubljana, Tabor 14, in
Cerar Angela, Ljubljana, Ulica bratov Bab-
nik 63, vstopila 12. 12. 1990, vložila po
787.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-39355

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09576 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpisa
KABINET ZA KITAJSKO
TRADICIONALNO ZDRAVILSTVO,
d.o.o., sedež: Ciril Metodov trg 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07998/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5409870
Osnovni kapital: 1,587.823 SIT
Ustanovitelja: Mauri Božena Vladimira,

Vrhnika, Stara cesta 14, in Sterle Marko,
Ljubljana, Ciril Metodov trg 12, vstopila
20. 6. 1990, vložila po 793.911,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in die-
tetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstve-
ne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa, d.n.

Rg-39385

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19994 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa DITROS, izolacije centralnega ogre-
vanja, vodovodnih inštalacij in klimatskih
naprav, d.o.o., Stična 10, Ivančna Gorica,
sedež: Stična 10, 1295 Ivančna Gorica,
pod vložno št. 1/10612/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5470471
Osnovni kapital: 1,717.650 SIT
Ustanovitelja: Simič Marko, Ivančna Go-

rica, Stična 10, in Dednikar Franc, Ljublja-
na, Polje, Cesta VI/8, vstopila 10. 1. 1991,
vložila po 858.825 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2612 Oblikovanje in obdela-
va ravnega stekla; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 4100 Zbi-
ranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogranja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,

letal; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5231 De-
javnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-40325

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16531 z dne 25. 1. 1996 pri subjektu vpi-
sa ORING, podjetje za računalništvo in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Milčin-
skega 64, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06185/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5351642
Ustanovitelja: Jalen Marina, Mavčiče,

Podreča 96, vstop 29. 3. 1992, vložek
3,472.102 SIT, in Plevnik Boris, Ljubljana,
Šišenska 38, vstop 23. 9. 1992, vložek
1,488.044 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem pisalnimi po-
trebščinami; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
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gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7411 Pravno svetovanje; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-40326

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/16557 z dne 14. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TJAŠA ANA GUŠTIN, projektira-
nje, organizacija, svetovanje, storitve,
d.o.o., Maroltova 13, Ljubljana, sedež:
Maroltova 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21175/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, ustano-
viteljev in deležev, uskladitev dejavnosti in
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5700116
Firma: GUŠTIN & CO., projektiranje,

organizacija, svetovanje, storitve, d.n.o.,
Maroltova 13, Ljubljana

Skrajšana  firma:  GUŠTIN  &  CO.,
d.n.o., Maroltova 13, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Guštin Tjaša Ana, Ljub-
ljana, Maroltova 13, vstopila 28. 1. 1993, in
Guštin Mateja, Ljubljana, Rožna dolina C
V/5, vstopila 19. 12. 1994, vložili po 50.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 517 Druga
trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 703 Poslovanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
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 ra-
čunalniškimi programi; 723 Obdelava po-
datkov; 7230 Obdelava podatkov; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 731 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 732 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 7411 Pravno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 745 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 747 Čiščenje
stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 801 Predšolska vzgoja
in osnovnošolsko izobraževanje; 8010 Pred-
šolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževa-
nje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 853 Social-
no varstvo; 8532 Izvajanje socialnovarstve-
nih programov in storitev; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9304 Pogrebne stori-
tve.

Rg-40331

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/16696 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
PALMETA, podjetje za inženiring in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bizoviška
43b, 1261 Dobrunje pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/22219/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5759714
Sedež: 1234 Trzin, Mengeš, Blatnica 8
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Bricelj Barbara, Ljublja-

na Dobrunje, Bizoviška 43b, in Bricelj An-
ton, Ljubljana Dobrunje, Bizoviška 43, vsto-
pila 15. 3. 1993, vložila po 800.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-40333

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/16714 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa
WRIGLEY, trgovska družba za prehram-
bene in slaščičarske proizvode, d.o.o., Du-
najska c. 107, Ljubljana, sedež: Dunajska
c. 107, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13470/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5525012
Osnovni kapital: 2,418.032 SIT
Ustanovitelj: WM WRIGLEY JR.

COMPANY, Chicago Illinois, ZDA, 410
North Michigan Avenue, vstop 24. 5. 1991,
vložek 2,418.032 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Jack Van Duinen, Bad Aibiling, Ro-
senheimer Str. 41e, ki od 31. 10. 1994 za-
stopa družbo z omejitvijo, da lahko sklepa
pogodbe le s soglasjem upravnega odbora
družbe v naslednjih primerih: če vrednost
takojšnje ali potencialne obveznosti družbe
iz pogodbe presega 25.000 USD; če je pred-
met pogodbe prenos lastništva na nepremič-
ninah ali zakup nepremičnine; če je pred-
met pogodbe prenos pooblastila za zastopa-
nje ali prokuro, ki ni izrecno omenjena na
določen namen; če je predmet pogodbe
odškodninsko jamstvo, če znesek presega
25.000 USD; če je predmet pogodbe prenos
ali odpust terjatve, katere vrednost presega
25.000 USD; če je predmet pogodbe poroš-
tvo za posojilo zunanjemu partnerju; ter di-
rektorja Emeršič Božo, Maribor, Jenkova
80, in Škafar Slavko, Ljubljana, Jesihov
Štradon 65, imenovana 31. 10. 1994, ki za-
stopata družbo z enako omejitvijo kot di-
rektor Jan van Duinen.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 6312 Skladiščenje;
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6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-40335

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/16846 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ARCH INVEST, Inženiring, promet
z nepremičninami, projektiranje, d.o.o.,
Ljubljana, Trg Mladinskih delovnih bri-
gad 14, sedež: Trg Mladinskih delovnih
brigad 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, sedeža, ustanoviteljev in deležev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524237
Firma:  ARCH  INVEST,  inženiring,

consulting, nepremičnine, projektiranje,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dergomaška 70
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Škrabar Živka, Ljubljana,

Dergomaška 70, vstop 3. 10. 1991, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pavlič Ida, izstop 24. 6. 1994; Škrabar Ra-
do, Ljubljana, Dergomaška 70, vstop 12.
12. 1994, vložek 749.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Škrabar Rado, imenovan 12. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Pavlič Ida, razrešena 24. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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 pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 622 Izredni zračni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 731 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 732 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in teh-
nologije; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje, raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravlja-
nje s holding družbami; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 745 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
922 Radijska in televizijska dejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 925 Dejavnost knjiž-
nic, arhivov, muzejev in druge kulturne de-
javnosti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Rg-40341

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/16608 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SVETRA, d.o.o., podjetje za sveto-
vanje in posredovanje v trgovini, Cesta
na Rožnik 19, Ljubljana, sedež: Cesta na
Rožnik 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03488/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5338794
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pirkmajer Edo, Ljubljana,

Cesta na Rožnik 19, vstop 28. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5121 Trgovina na debelo z opr.
za AOP; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z

drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40342

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/20049 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa TOTI, gostinsko in trgovsko podjet-
je, d.o.o., Preglov trg 10, sedež: Preglov
trg 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19002/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, sedeža in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5809134
Firma: TOTI & SMARAGD, družba

za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: TOTI & SMARAGD,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, BTC, Šmartin-
ska 152

Osnovni kapital: 1,541.052 SIT
Ustanovitelja: Tošić Skender, vstopil 20.

5. 1992, in Gutić Senad, vstopil 20. 1. 1994,
oba iz Ljubljane, Preglov trg 10, vložila po
770.526 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 362 Ko-
vanje kovancev, proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5273
Popravilo ur, nakita; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-40345

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/20176 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa SIBA – PUMP, izdelava in popravi-
lo črpalk, d.o.o., Ljubljana, sedež: Puho-
va 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20526/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
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Matična št.: 5698634
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Suhalj Tomislav, Ljublja-

na, Puhova 3, vložil 1,451.000 SIT, in Bej-
dić Adam, Duga Resa, Hrvaška, Klaričeva
46, vložil 49.000 SIT – vstopila 1. 10. 1992,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 012 Ži-
vinoreja; 014 Storitve za rastlinsko pridela-
vo in živinorejo brez veterinarskih storitev;
015 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 020 Gozdarstvo in gozdarske storitve;
050 Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic;15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1586 Predelava čaja in
kave; 159 Proizvodnja pijač; 171 Priprava
in predenje tekstilnih vlaken; 172 Tkanje
tekstilij; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 212 Proizvodnja izdel-
kov iz papirja in kartona; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 266 Proizvodnja iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 275 Li-
varstvo; 281 Proizvodnja gradbenih
kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 284
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 292 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo; 293 Pro-
izvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev;
294 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295
Proizvodnja drugih strojev za posebne na-
mene; 296 Proizvodnja orožja in streliva;
297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in
naprav; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 342 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic, polprikolic; 364 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 366 Druge predeloval-
ne dejavnosti, d.n.; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,

priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 641 Pošt-
ne in kurirske storitve; 642 Telekomunika-
cije; 671 Pomožne dejavnosti v finančnem
posredništvu, razen zavarovalništva in de-
javnosti pokojninskih skladov; 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 744 Ekonomsko propagiranje;
746 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 921 Filmska in videode-
javnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-40412

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/15665 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa FACTOR, zasebno podjetje za sve-
tovanje in zunanjo trgovino, d.o.o., sedež:
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, deležev in
osnovnega kapitala ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5294231
Osnovni kapital: 284,191.900 SIT
Ustanovitelji: Bele Danica, Ljubljana,

Glinškova pl. 22, vstop 24. 10. 1989, vložek
5,432,500 SIT, Milevoj Boris, Ljubljana,
Suhadolčeva 67, vstop 24. 10. 1989, vložek
5,432.500 SIT, Milevoj Mojca, Ljubljana,
Suhadolčeva 67, vstop 24. 10. 1989, vložek
5,432.500 SIT, Bele Dušan, Ljubljana,
Glinškova pl. 22, vstop 7. 2. 1990, vložek
5,432.500 SIT, Čeč Andrej, Ljubljana, Po-

lanškova 8, vstop 7. 2. 1990, vložek
5,432.500 SIT, Čeč Polona, Ljubljana, Po-
lanškova 8, vstop 7. 2. 1990, vložek
5,432.500 SIT, Glavan Stane, Ljubljana, Do-
lenjska c. 89, vstop 26. 6. 1991, vložek
4,081.000 SIT, Kuhar Ludvig, Naklo, Pivka
7, vstop 30. 4. 1992, vložek 4.081.000 SIT,
Miklavčič Boris, Kranj, Struževo 19, vstop
30. 9. 1994, vložek 4,081.000 SIT, Pesjak
Boris, Žirovnica, Breg 154, vstop 30. 9.
1994, vložek 4,081.000 SIT, Kalan Tomaž,
Ljubljana, Bratov Učakar 36, vstop 30. 9.
1994, vložek 4,081.000 SIT, in CIM Im-
port-Export, Thomas-Schmid Gasse 3, Kla-
genfurt, Avstrija, vstop 30. 9. 1994, vložek
231,191.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, prikjučki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno
posredništvo; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 6711 Storitve finančnih trgov;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3364 Št. 46 – 31. VII. 1997

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 na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-40413

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/16084 z dne 16. 5. 1996 pri subjektu
vpisa FLUIDIKA, podjetje za proizvod-
njo in prodajo elementov in sistemov ter
opravljanje storitev s področja fluidne
tehnike, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02499/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev in osnovnega kapitala ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5293669
Firma:  FLUIDIKA,  družba  za  pro-

izvodnjo in prodajo elementov in siste-
mov ter opravljanje storitev s področja
fluidne tehnike, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 4,221.386 SIT
Ustanovitelji: Jeromen Franc, Ljublja-

na, Slovenčeva 109a, vložil 827.606 SIT,
Ješe Dimitrij, Radovljica, Prešernova 12,
vložil 481.678,60 SIT, Kladnik Božidar,
Grosuplje, Ane Galetove 9, vložil 803.790
SIT, Koprivšek Anton, Ljubljana, Jakčeva
8, vložil 558.485,20 SIT, Miklavčič Slav-
ko, Horjul 44, vložil 526.333,60 SIT, Pod-
boršek Dragica, Horjul 113, vložila
529.906 SIT, in Stankovič Miroljub, Ljub-
ljana, Veselova 15, vložil 493.586,60 SIT
– vstopili 27. 10. 1989, odgovornost: ne
odgovarjajo, Miklavčič Silvester, Podob-
nik Roman in Vidmar Anton, izstopili 29.
11. 1994.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.

Rg-40415

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/20111 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ITC, podjetje za inženiring, pro-
izvodnjo, servis in promet opreme za in-
formatiko in avtomatizacijo, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 264/II, sedež: Celovška
264/II, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
/02697/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5295408
Osnovni kapital: 14,107.784 SIT
Ustanovitelja: Konič Janez, Dobrova pri

Ljubljani, Hruševo 126, vstop 7. 11. 1989,
vložek 12,655.784 SIT, in Butina Dušan,
Ljubljana-Dobrunje, Cesta II. grupe odre-
dov 61, vstop 18. 5. 1993, vložek 1,452.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-40416

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/20163 z dne 6. 5. 1996 pri subjektu vpisa
THERMOPLAST JERIČ, proizvodno tr-
govsko podjetje, sedež: Proletarska 3,
1234 Mengeš, pod vložno št. 1/08642/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5442362
Firma: THERMOPLAST JERIČ, pro-

izvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Men-
geš, Trubarjeva 4

Sedež: 1234 Mengeš, Trubarjeva 4
Osnovni kapital: 3,726.850 SIT
Ustanovitelja: Jerič Ivan in Jerič Marija,

oba iz Mengša, Trubarjeva 4, vstopila 21. 2.
1990, vložila po 1,863.425 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-40417

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/20175 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa  ISTRAGRAFIKA  LJUBLJANA,
d.o.o., Ljubljana, Resljeva 42, sedež: Res-
ljeva 42, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14335/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
tipa zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5552419
Osnovni kapital: 1,748.000 SIT
Ustanovitelj: Istragrafika, Rovinj, Obala

Vladimira Nazora 1, vstop 23. 10. 1991,
vložek 1,748.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ham
Marko, Ljubljana, Jakčeva 20, razrešen 22.
12. 1994 kot vršilec dolžnosti direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n., 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40418

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/20181 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa INTER K&M, podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Kolodvorska 9, sedež: Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13893/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-

ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5525837
Osnovni kapital: 1,626.000 SIT
Ustanovitelja: Koblar Ciril, Ljubljana,

Einspielerjeva 25, in Malbašić Milan, Ljub-
ljana, Rusjanov trg 1, vstopila 6. 11. 1991,
vložila po 813.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-40421

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/20194 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MIKLOŠIČ, elektrotehnično pod-
jetje, d.o.o., Ribnica, Opekarniška 36, se-
dež: Opekarniška 36, 1310 Ribnica, pod
vložno št. 1/06643/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5362741
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Miklošič Avgust, Ribnica,

Opekarniška 36, vstop 18. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in elektronskih komponent;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5120 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40422

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
94/20240 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa OBERMAJER, Podjetje za trgovi-
no in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Stros-
smayerjeva 12, sedež: Strossmayerjeva
12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24346/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5855284
Firma: OBERMAJER, Podjetje za tr-

govino in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: OBERMAJER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljici: Obermajer Dušanka,

Ljubljana, Strossmayerjeva 12, in Smole Mi-
lena, Trzin, Mengeš, Kidričeva 92, vstopili
22. 3. 1993, vložili po 800.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Smole Milena, imenovana 30. 12.
1994, kot namestnica direktorice zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
8042 Drugo izobraževanje; 930 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Rg-40424

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/00876 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  ROMICO  INN,  Podjetje  za  pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,
inženiring, storitve in zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Nazorjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21786/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5727383
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 15812

Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 192 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2215
Drugo založništvo; 3650 Proizvodnja igral-

nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-40425

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/00891 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PRESIDENT, podjetje za finančno
posredništvo, gospodarsko svetovanje, tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Poljanska
ulica 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25037/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in osnovnega
kapitala, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5834449
Sedež: 1000 Ljubljana, Masarykova 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ULTRA, podjetje za inže-

niring, gospodarsko svetovanje in trgovino,
d.o.o., Zg. Kungota, Gradiška 218, vstop
30. 6. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štel-
cer Mitja, Maribor, Prušnikova ulica 38, raz-
rešen 15. 4. 1994 kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa in predstav-
lja družbo v notranjem in zunanjetrgovin-

skem prometu z omejitvijo, da lahko sklepa
pravne posle nad vrednostjo 20.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije le s soglasjem skupščine.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na dobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5133 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-40430

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03016 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PNG, projekt nizke gradnje, Ljub-
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ljana, d.o.o., sedež: Peričeva 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, ustanoviteljev, deležev in zastopni-
kov ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5346908
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 114
Ustanovitelji: Glumpak Boris, Ljublja-

na, Peričeva 7, vstopil 6. 2. 1990, vložil
265.594 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Osredkar Sava, Ljubljana, Bilečanska 4,
vstopil 6. 2. 1990, vložil 256.588 SIT, ter
Cimerman Marjan, Ljubljana, Zgornje Ga-
meljne 24, Fabjan Dušan, Ljubljana, Rusja-
nov trg 2, Florjančič Rozalija, Ljubljana,
Ulica Bratov Učakar 52, Lebeničnik Ivan,
Ljubljana, Poklukarjeva 20, Korošec Marko
Branko, Ljubljana, Omersova 50, Pugelj Ja-
nez, Ljubljana, Klemenova ulica 100, Tan-
car Milenko, Ljubljana, Vipotnikova 5, in
Žabjek Roman, Domžale, Ljubljanska 88,
vstopili 26. 5. 1995, vložili po 256.588 SIT
– odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Glumpak Boris, razrešen 24. 2. 1995 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica
Osredkar Sava, ki od 24. 2. 1995 kot po-
močnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, ter zastopniki Lebeničnik Ivan,
Pugelj Janez in Korošec Marko Branko,
imenovani 26. 5. 1995, ki kot pomočniki
direktorja zastopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-40435

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03054 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa BIOFORM, Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Črtomirjeva 27, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20809/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5698588
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pisal-
nimi potrebščinami; 52473 Dejavnost pa-

pirnic; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-40434

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03053 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa PRESENTA, zastopanje in marke-
ting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
217, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08329/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5407826
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 5170

Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40436

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03065 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa EUROPLAST, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Devova 5,
sedež: Devova 5, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19331/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matiča št.: 5652880
Firma: EUROPLAST, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Stre-
liška 12

Sedež: 1000 Ljubljana, Streliška 12.

Rg-40437

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03085 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ROTAR AVTO, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Cerkniška ul. 9, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19913/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5672856
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52462 Trgovina na drobno z barvami,

laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-40439

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03101 z dne 3. 6. 1996 pod št. vložka
1/27976/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5908477
Firma: DEBENEC in družbenica, ra-

čunovodski servis, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DEBENEC in družbe-

nica, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ramovševa ul.

36
Ustanoviteljici: Debenec Ivanka, Ljub-

ljana, Ramovševa ulica 36, in Hudobivnik
Nevenka, Ljubljana, Pot na grič 20, vstopili
30. 5. 1995, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Debenec Ivanka, imenovana 30.
5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1996: 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-40440

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03151 z dne 3. 6. 1996 pri subjektu vpisa
DUOLUKS, podjetje za storitve in trgo-
vino, d.o.o., Kamnik, Černivska 9a, se-
dež: Černivska 9a, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/21448/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5719976
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1996: 2030

Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
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prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Rg-40442

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03169 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu
vpisa CAMERA, Design, marketing, ma-
nagement, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ob do-
lenjski železnici 178, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04711/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5341027
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 221 Za-

ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-40443

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03172 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu
vpisa DBS COMMERCE, podjetje za go-
stinstvo in turizem, trgovino in druge po-
slovne storitve, d.o.o., Dunajska 105,
Ljubljana, sedež: Dunajska 105, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22455/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5747961
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 0112 Pri-

delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih or-
ganizacij, d.n.

Rg-40445

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03215 z dne 3. 6. 1996 pri subjektu vpisa
LELA, podjetje za trgovino, proizvodnjo
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Gospodinj-
ska 28, sedež: Gospodinjska 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15363/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572550
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1996: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in

rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
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vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-40447

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03247 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa SOVRE, umetniške in izobraževal-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, C. Andreja
Bitenca 11, sedež: C. Andreja Bitenca 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/17727/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620104
Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 22210

Tiskanje časopisov; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in

gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51560 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-

sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-40448

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03248 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa  GELAK,  Trgovina  na  debelo  in
drobno, d.o.o., Ljubljana, sedež: Magaj-
nova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14621/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5571383
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 316 Pro-

izvodnja druge električne opreme; 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 502 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 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 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.
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Rg-40450

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03260 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu
vpisa KRN, krmilne in računalniške na-
prave, d.o.o., sedež: Srednje Gameljne
47b, 1211 Ljubljana, pod vložno št.
1/06955/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5368235
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista Klopčič Franc in Klopčič Tomaž,
oba iz Ljubljane, Zabretova 9, imenovana
30. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti.

Rg-40451

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03299 z dne 3. 6. 1996 pri subjektu vpisa
PRODING, inženiring, d.o.o., Stritarjeva
11, Grosuplje, sedež: Stritarjeva 11, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/09522/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5454808
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1995: 262 Pro-

izvodnja neognjevzdržne keramike, razen
tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 263 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 264 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 284 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 312 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 313 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-

nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski promet; 6024 Cestni tovorni promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
743 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
744 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-40452

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

95/03314 z dne 3. 6. 1996 pri subjektu vpisa
IMA, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Je-
zero 120a, 1352 Preserje, sedež: Jezero
120a, 1352 Preserje, pod vložno št.
1/22466/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5768969
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1996: 175 Pro-

izvodnja drugih tekstilij; 192 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 201 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
261 Proizvodnja stekla in steklenih izdel-
kov; 285 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin, splošna mehanična dela; 286 Pro-
izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-40455

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom št. Srg
95/03384 z dne 3. 6. 1996 pri subjektu vpisa
ŠANDU, trženje, svetovanje, storitve in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pleši-
čeva 29, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20795/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5775558
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1996: 262 Pro-

izvodnja ognjevzdržne keramike, razen ti-
ste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 366 Druge predelovalne de-
javnosti, d.n.; 511 Posredništvo; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
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ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 921 Filmska in videode-
javnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-10174

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12590 z dne 27. 9. 1995 pri subjektu
vpisa EMERALD, svetovanje za izboljša-
nje življenja, d.o.o., Medvode, Cesta
komandanta Staneta 9, sedež: Cesta ko-
mandanta Staneta 9, Medvode, pod vlož-
no št. 1/08858/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5419972
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Mujkič Midhat, Medvode,

Cesta komandanta Staneta 9, vstop 21. 6.
1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-10195

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12437 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KARAKAL, podjetje za zastopanje,
posredništvo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Kamnik, sedež: Kamniško zasavski odred
8, Kamnik, pod vložno št. 1/16378/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5629292
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žmavc Drago, Kamnik,

Kamniško zasavski odred 8, in Balantič Sa-
ša, Kamnik, Streliška 13, vstopila 23. 3.
1992, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjim: pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov (konfekcija in
drugo); proizvodnja izdelkov iz gume.

Dejavnost je: proizvodnja in predelava
zdravilnih zelišč; prevoz oseb in tovora v
cestnem prometu; rent-a-car; trgovina na ve-
liko in malo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; gostinske storitve (v celoti); ko-
mercialne storitve v prometu blaga in stori-
tev; ekonomsko svetovanje – poslovne sto-
ritve; posredništvo; komisijski posli prome-
ta blaga in storitev; zastopanje domačih pod-
jetij; avto šola; proizvodnja tekstilnih
izdelkov (konfekcija in drugo); proizvodnja
izdelkov iz gume.

Rg-10232

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11081 z dne 15. 9. 1995 pri subjektu
vpisa IMPULS, Trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Ljubljana, Koblarjeva 34,
sedež: Koblarjeva 34, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06421/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5358744
Firma: IMPULS, računovodske stori-

tve in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Top-
niška 45

Sedež: Ljubljana, Topniška 45
Osnovni kapital: 1,529.043 SIT
Ustanoviteljica: Kržišnik Boris, izstop

26. 5. 1994; Pogačar Jožica, Ig, Želimlje 78,
vstop 26. 5. 1994, vložek 1,529.043 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kržišnik Boris, razrešen 26. 5. 1994;
direktorica Pogačar Jožica, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Pogačar Pe-
ter, Ljubljana, Topniška 45, imenovana 26.
5. 1994.

Dejavnost družbe se razširi za: knjigo-
vodsko – računovodske storitve; upravlja-
nje s stanovanjskimi stavbami.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno iz naslednjih trgovskih
strok: tekstilni izdelki, konfekcija in izdelki
iz krzna, vrvarski izdelki, izdelki iz konop-
lje in jute (cela grupa), usnje, sedlarski in
jermenarski izdelki ter potrebščine (cela
grupa), elektrotehnični in elektronski apa-
rati, radijski in TV sprejemniki, stroji, deli
in potrebščine (cela grupa), papir, šolski in
pisarniški material, oprema in potrebščine
(cela grupa), galanterija, bižuterija in ba-
zarsko blago ter igrače, trgovina na debelo
v tranzitu z lesom in lesnimi izdelki, mate-
riali za oplemenitenje lesa in lesnih izdel-
kov ter stroji za obdelavo in predelavo lesa,
kemični izdelki, barve, laki in potrebščine
(cela grupa), obutev in potrebščine (cela
grupa), kovinski in železarski izdelki (cela
grupa), drogerijsko blago, keramika, steklo
in porcelan (cela grupa), knjigovodsko –
računovodske storitve, upravljanje s stano-
vanjskimi stavbami.

Rg-10287

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16515 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ZABAVNI PARK, turizem in trgo-
vina, d.o.o., Sušnikova 5, Vrhnika, se-
dež: Sušnikova 5, Vrhnika, pod vložno št.
1/18211/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5617642
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Schmidt Aleksander, iz-

stop 12. 12. 1994; Razdevšek Bojan, Ljub-
ljana, Grajzerjeva ulica 28, vstop 12. 12.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Razdevšek Bojan, razrešen 12. 12.
1994; direktor Bergant Goran, Šempeter pri
Gorici, Ulica Ivana Suliča 4c, imenovan
12. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
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be; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9271
Prirejanje iger na srečo.

Rg-10291

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16622 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ECNOS, podjetje za izdelavo in pro-
met z oblačili in modnimi dodatki, snova-
nje in izvedba marketinških akcij..., d.o.o.
Polhov Gradec, sedež: Polhov Gradec 92,
Polhov Gradec, pod vložno št. 1/04933/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5346223
Firma: ECNOS, proizvodnja in trže-

nje, d.o.o., Polhov Gradec
Sedež: Polhov Gradec, Briše pri Pol-

hovem Gradcu 8
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Plestenjak Janez in Jelačin

Bojan, izstopila 20. 12. 1994; Laznik Ivan,
Polhov Gradec, Briše pri Polhovem Gradcu,
vstopil 20. 12. 1994, vložil 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Plestenjak Janez, razrešen 20. 12.
1994; direktor Laznik Ivan, imenovan 20.
12. 1994, zastopa družbo brez mejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 1771
Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 183 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 202 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 361 Proizvodnja
pohištva; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-

ga pohištva, d.n.; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
517 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-10306

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16935 z dne 4. 12. 1995 pri subjektu
vpisa MOET, Podjetje za cvetličarstvo,
zastopstvo in trgovino, d.o.o., Preserje,
sedež: Bistriška 10, Preserje pri Radom-
ljah, pod vložno št. 1/09090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki.

Matična št.: 5438837
Firma: MOET, Vrtnarsko, proizvodno

in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MOET, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,550.500 SIT
Ustanovitelja: Brodar Janez, Preserje pri

Radomljah, Bistriška 10, in Brodar Robert,
Preserje pri Radomljah, Pelechova 60, vsto-
pila 23. 8. 1990, vložila po 775.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-10311

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16490 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu
vpisa PERBOR, Podjetje za finančne, ra-
čunovodske, računalniške in svtovalne
storitve, promet z nepremičninami, za-
ložništvo ter trgovina na debelo, d.o.o.,
sedež: Reboljeva 13, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21628/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5729262
Firma: PERBOR, podjetje za poslovno

svetovanje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,716.000 SIT
Ustanovitelj: Perhavc Borut, Ljubljana,

Reboljeva 13, vstop 30. 12. 1992, vložek
1,716.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-10315

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12323 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa SAS, Trgovina, inženiring in proizvod-
nja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Grablovičeva
24, Ljubljana, pod vložno št. 1/20967/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5699665
Dejavnost družbe se dopolni z naslednjo

dejavnostjo: gostinske storitve prehrane;
druge gostinske storitve; kavarne, krčme,
točilnice, bari ipd.; galerije; prirejanje kul-
turnih prireditev.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina z
živilskimi in neživilskimi izdelki na debelo;
trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki
na drobno; turistično posredovanje: turistič-
ne agencije in turistični uradi; posredovanje
in zastopanje v prometu blaga in storitev;
prirejanje sejmov in razstav; storitve rekla-
me in ekonomske propagande; zbiranje in
posredovanje poslovnih informacij; eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve; raziskovalne razvojne storitve v druž-
benih dejavnostih; prevoz blaga v cestnem
prometu; prevoz potnikov in blaga v po-
morskem prometu: storitve, ki jih opravlja-
jo marine v navtičnem turizmu; finančni in-
ženiring; inženiring: organizacija in posre-
dovanje pri gradnji kompletnih gospodar-
skih in drugih objektov; proizvodnja
zgotovljenih tekstilnih izdelkov: proizvod-
nja trikotažnih predmetov, proizvodnja tek-
stilne konfekcije; proizvodnja usnja in krz-
na, proizvodnja težkega usnja, proizvodnja
svinjskega usnja; proizvodnja usnjene
obutve in galanterije, proizvodnja usnjene
galanterije, proizvodnja usnjene in krznene
konfekcije; proizvodnja orodja; proizvod-
nja kovinske embalaže; proizvodnja blaga
za široko porabo in drugih kovinskih izdel-
kov; proizvodnja strojev za obdelavo kovin
in lesa; predelava in konzerviranje mesa in
rib; izdelava predmetov iz plastičnih mas;
obdelava podatkov, izdelava računalniških
programov; gostinske storitve prehrane; dru-
ge gostinske storitve: kavarne, krčme, točil-
nice, bari ipd.; galerije; prirejanje kulturnih
prireditev.

Rg-10316

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12529 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa DUZA, Storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Kamnik, sedež: Ljubljanska
46, Duplica, Kamnik, pod vložno št.
1/22709/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5786606
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelj: Zaplotnik Dušan, Kamnik,

Ljubljanska 46, Duplica, vstop 14. 4. 1993,
vložek 1,516.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se razširi še na: pro-
izvodnjo lesnih, kovinskih in plastičnih iz-
delkov; finalna dela v gradbeništvu.

Odslej je dejavnost družbe naslednja:
kmetijske storitve; gostinske in prehrambe-
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ne storitve ter storitve nastanitve; storitve
turističnih uradov in agencij; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi izdelki vseh trgovskih strok; zastopniški,
posredniški in komisijski posli v prometu
blaga in storitev; prevoz potnikov in blaga v
cestnem prometu; proizvodnja izdelkov s
področja elektrotehnike; špediterske stori-
tve; proizvodnja lesnih, kovinskih in pla-
stičnih izdelkov; finalna dela v gradbeniš-
tvu.

Rg-10320

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15598 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa TAM-TAM, podjetje za trgovino in
inženiring, d.o.o., Brezovica, Dragomer,
V Loki 33, sedež: V Loki 33, Brezovica,
pod vložno št. 1/07272/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5385164
Firma:  TAM-TAM,  podjetje  za  eko-

nomsko propagando, d.o.o., Krakovska
ulica 31, Ljubljana

Skrajšana  firma:  TAM-TAM,  d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Krakovska ulica 31
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 221 Za-

ložništvo; 2215 Drugo založništvo; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-10324

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15588 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa CAMPA, uvozno-izvozno podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež:
Na Palcah 3, Šmartno pod Šmarno goro,
pod vložno št.1/22257/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo sedeža, ustanovi-
teljev in zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5752671
Sedež: Medvode, Spodnje Pirniče 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čampa Franci, izstopil 9.

9. 1994; Arnold Igor, izstopil 29. 7. 1994;
Predojevič Sanja, Nemčija, Reutlingen, vlo-
žila 1,050.000 SIT, in Robas Drago, Med-
vode, Spodnje Pirniče 21, vložil 450.000
SIT – oba vstopila 9. 9. 1994, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čampa Franci, razrešen 9. 9. 1994;
direktor Robas Drago, imenovan 9. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln.

Rg-25214

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11824 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
AVTOŠOLA A B AMATER, d.o.o., Ljub-
ljana, Stolpniška 10, sedež: Stolpniška 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08161/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v k.d., spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5403189
Firma: AB AMATER-KOVAČ & KO-

VAČ, avtošola in druge storitve, k.d.,
Ljubljana, Stolpniška 10

Skrajšana  firma:  AB  AMATER-KO-
VAČ & KOVAČ, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Ivan, vstopil 20. 8.

1990, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Kovač Romana, vstopila 8. 6.
1994, odgovornost: ne odgovarja, oba iz
Ljubljane, Ul. Marje Boršnikove 2, vložila
po 2.000 SIT.

Dejavnost podjetja se dopolni tako, da se
odslej glasi: teoretično in praktično uspo-
sabljanje za upravljanje motornih vozil vseh
kategorij; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi izdelki, trgovina
v tranzitu, prodaja na terenu in stojnicah,
prodaja staro za novo (predvsem za vse vr-
ste motornih vozil...); gradbene storitve; or-
ganizacija, svetovanje in posredovanje pri
prometu z nepremičninami; računalniške
storitve; prevoz blaga in oseb v cestnem
prometu; prevoz potnikov s taksi vozili ter
rent-a-car; avtomehanične delavnice v celo-
ti ter avtopralnice; opravljanje storitev vseh
hišnih in drugih opravil (napeljevanje elek-
trike, vodovodne napeljave, montaža pohiš-
tva, polaganje keramičnih ploščic, čiščenje
bojlerjev, popravila ogrevalnih teles...); iz-

posoja filmov – videoteke; organizacijske
storitve: zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; izvedba kulturnih in
drugih prireditev, poučevanje tujih jezikov,
organizacija in izvedba strokovnih seminar-
jev, predavanj, posvetov, tečajev, prikazov,
razstav in drugih prireditev ter druge stori-
tve v zvezi z nastopom na sejmih in drugih
razstavah, organiziranje sodelovanja in so-
delovanje na sejmih in razstavah, poslovno
administrativne storitve in svetovanje, pro-
jektiranje, inženiring ter svetovanje v zvezi
s tehnično tehnološkimi dejavnostmi, orga-
nizacija in izvajanje posebnih oblik trgova-
nja (komisijske, akcijske, licitacijske pro-
daje, leasing poslov, zlasti motornih vozil,
bele tehnike, računalniške in strojne opre-
me), zastavljalnice in menjalniški posli, pro-
metno agencijske storitve, kontrola bol-
niških staležev; kozmetični, frizerski in fit-
ness saloni; organiziranje iger z igralnimi
avtomati (brez možnosti denarnega dobit-
ka), video igrami in drugimi mehaničnimi
ali avtomatičnimi aparati in napravami; in-
dustrijsko, unikatno in grafično oblikova-
nje, izdelava tehnične dokumentacije in s
tem povezano svetovanje na področju raz-
voja industrijskih proizvodov; ekonomska
propaganda in marketing; gostinske in turi-
stične storitve; storitve fotokopiranja, pre-
slikavanja in podobne storitve; založništvo
in grafična dejavnost; proizvodnja papirne
galanterije, gradbene opreme in materiala,
lesenih, betonskih, plastičnih, kovinskih,
tekstilnih izdelkov in polizdelkov; kme-
tijstvo v celoti; izvoz in uvoz živilskih in
neživilskih izdelkov; konsignacijski posli;
mednarodna špedicija.

Rg-27798

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14748 z dne 20. 11. 1995 pri subjektu
vpisa YUS MARINE SERVIS, zastopanje
in servisiranje, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Pražakova 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/11620/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, vstop novega
partnerja, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5855098
Firma: LESKOVAR & LESKOVAR,

d.o.o., Družba za zastopanje in servisira-
nje, Pražakova 7, Ljubljana

Osnovni kapital: 2,447.840 SIT
Ustanovitelja: Leskovar Peter Vinko,

Ljubljana, Pražakova 7, vstop 30. 1. 1991,
vložek 1,848.119,20 SIT, in Leskovar Stef-
fen, Ljubljana, Polje, C. XII/8, vstop 7. 10.
1994, vložek 599.720,80 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leskovar Peter Vinko, ki od 7. 10.
1994 zastopa družbo z omejitvijo, da ne
more brez soglasja skupščine sklepati po-
slov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo
na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni že
izrecno opredeljeno v letnem programu de-
la; izvajanje investicijskih del in najemanje
posojil in kreditov, ki presegajo 25 % os-
novnega kapitala, kakor tudi dajanje takih
posojil ali poroštev; določanje splošnih po-
gojev poslovanja; sklepanje zakupnih po-
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godb glede lastnih ali tujih sredstev; sklepa-
nje zakupnih kooperacijskih pogodb s traja-
njem več kot eno leto; prenos kakršnihkoli
družbenih pravic na druge; izplačevanje pre-
dujmov na račun udeležbe pri dobičku; po-
deljevanje prokure in neomejenih poobla-
stil; imenovanje vodilnih delavcev; imeno-
vanje in razreševanje revizorjev poslova-
nja; spreminjanje notranje organizacije
družbe.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1995: 311
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 315 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
316 Proizvodnja druge električne opreme;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravilo
izdelkov široke porabe; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-27829

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17084 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa DMV, Trgovsko, transportno in pro-
izvodno podjetje, Trbovlje, Golovec 22a,
d.o.o., sedež: Golovec 22a, Trbovlje, pod
vložno št. 1/08539/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo družbenikov in de-
javnosti, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5440360
Osnovni kapital. 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Dolanc Vilijem, izstopil

28. 5. 1993; Dolanc Martina, vstopila 21. 6.

1990, ter Dolanc Jerman Nataša in Dolanc
Katarina, vstopili 29. 11. 1994, vse tri iz
Trbovelj, Golovec 22a, vložile po 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dolanc Vilijem, razrešen 28. 5. 1993;
direktorica Dolanc Jerman Nataša in zastop-
nica Dolanc Katarina, imenovani 29. 11.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 511 Posredništvo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-27839

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18024 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa BEBA, Trgovina, storitve, svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Marinovše-
va 11, Ljubljana, pod vložno št. 1/17944/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenikov, zastop-
nikov, sedeža in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5695201
Firma: DOBROVITA PLUS, Družba za

usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o.

Skrajšana firma: DOBROVITA PLUS,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Slovenska 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Skok Marija, Ljubljana,

Marinovševa 11, vložila 446.000 SIT, in
Jenko Marija, Medvode, Smlednik 46, vlo-
žila 4.000 SIT, vstopili 6. 4. 1992, ter Orga-
nizacija za duševno zdravje – ŠENT, Ljub-
ljana, Pokopališka 16, vložila 1,050.000
SIT, vstopila 30. 12. 1994 – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Skok
Marija in Jenko Marija, razrešeni 30. 12.
1994 kot direktorici in imenovani za za-
stopnici, ki zastopata družbo brez omejitev,
ter direktor Pavel Igor, Ljubljana, Društve-
na ulica 23, imenovan 30. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
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; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega

perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
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v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih zdru-
ženj.

Rg-27850

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05370 z dne 18. 12. 1995 pod št. vložka
1/27144/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5924146
Firma: GMT – TRADE, splošna trgov-

ska družba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GMT – TRADE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanoviteljici: Gajič Maja, Ljubljana,
Zelena pot 28, in Gajič Kristina, Ljubljana,
Ul. 9. junija 2, vstopili 20. 11.1995, vložili
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gajič Maja, imenovana 20. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1995:
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-

holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-27858

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00832 z dne 21. 9. 1995 pod št. vložka
1/26762/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5894239
Firma: LILTEH, proizvodnja in stori-

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

govornostjo
Sedež: Litija, Breg pri Litiji, Zagorica 1
Osnovni kapital: 7,432.200 SIT
Ustanovitelj: Lesna industrija Litija, p.o.,

Litija, Breg pri Litiji, Zagorica 1, vstop
11. 1. 1995, vložek 7,432.200 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kunej Ivan, Litija, Trg svobode 1,
imenovan 14. 12. 1994, kot v.d. direktorja
lahko samo s soglasjem ustanovitelja sklepa
posle ali sprejema odločitve, ki se nanašajo
na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev
premičnih in nepremičnih stvari ter drugih
sredstev, izvajanje investicijskih del in na-
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jemanje posojil in kreditov, ki presegajo 5
% osnovne vloge družbe, kakor tudi dajanje
takih posojil ali poroštev, določanje splo-
šnih pogojev poslovanja, sklepanje koope-
racijskih pogodb s trajanjem več kot 1 leto,
podeljevanje prokure ali drugih pooblastil
za zastopanje, imenovanje vodilnih delav-
cev, spreminjanje notranje organizacije
družbe.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27895

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12197 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu
vpisa FASHIONINTER, modne kreacije
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Medvedo-
va 28, sedež: Medvedova 28, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12354/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5489245
Firma: FASHIONINTER, modne krea-

cije in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,806.000 SIT
Ustanovitelja: Grgič Dobrica, vstop 1. 4.

1991, vložek 921.060 SIT, in Grgič Darko,
vstop 6. 6. 1994, vložek 884.940 SIT, oba iz
Ljubljane, Brodarjev trg 13, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-28006

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05886 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa BENE COMMERCE, podjetje za
komercialno poslovanje na domačem in
tujem trgu, promet na debelo in drobno
ter opravljanje storitev, d.o.o., sedež: Vel-
narjeva 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/06641/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, uskladitev de-
javnosti, spremembo zastopnika, osnovne-
ga kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5366500
Firma: BENE COMMERCE, trgovina,

inženiring in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Velnarjeva 1

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Habinc Martin, vložil

780.000 SIT, ter Habinc Tomaž in Habinc
Rok, vložila po 360.000 SIT, vsi iz Ljublja-
ne, Velnarjeva 1, vstopili 10. 4. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Habinc Rok, razrešen 29. 4. 1994;
direktor Habinc Martin, imenovan 29. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50203
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in

dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-28010

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05952 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa NAJDI, trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Cerknica, Kebetova ul. 12,
sedež: Kebetova ul. 12, Cerknica, pod
vložno št. 1/12488/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5514576
Osnovni kapital: 1,570.686,50 SIT
Ustanoviteljica: Pavlič Andreja, Cerkni-

ca, Kebetova ul. 12, vstop 26. 4. 1991, vlo-
žek 1,570.686,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: vzreja in prodaja živali;
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predelava vrtnin; pridelava zelišč in začimb
ter predelava v eterična olja; uveljavljanje
in načrtovanje vrtov ter ureditev notranjosti
prostorov.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi izdelki; pridelava, prodaja in nakup vrt-
nin, sadik, dišavnic, jagodičevja, zdravilnih
rastlin, rezanega, okrasnega, grmičastega
cvetja in lončnic; introdukcija tujih in do-
mačih sort vseh kulturnih rastlin; gojenje
favne in flore ter proizvodnja ostalih poma-
gal za izboljšanje rodnosti in kvalitete tal
ter zaščite rastlin in prsti, njih nakup in pro-
daja; distribucija semen in sadik, vrtnarskih,
sadjarskih, poljedelskih pripomočkov in
orodja, vrtnarskih in poljedelskih strojev ter
njihovih pripomočkov in priključkov; di-
stribucija mineralnih gnojil, zaščitnih sred-
stev (fungicidi, pesticidi, herbicidi) in oseb-
nih zaščitnih ter delovnih sredstev in pripo-
močkov; distribucija toplih gred, tunelov,
plastenjakov, njihovih sestavnih delov ter
namakalnih sistemov in njihovih sestavnih
delov; kmetijska proizvodnja poljedelskih
in živinorejskih izdelkov in prodaja le-teh;
proizvodnja cvetličarske galanterije ter pro-
daja teh proizvodov; pridelava gob, prede-
lava gob ter njih prodaja; prevoz blaga v
cestnem prometu; posredniški posli v pro-
metu blaga in storitev; vzreja in prodaja
živali; predelava vrtnin; pridelava zelišč in
začimb ter predelava v eterična olja; ureja-
nje in načrtovanje vrtov ter ureditev notra-
njosti prostorov; izvoz in uvoz živilskih in
neživilskih izdelkov; organiziranje in izva-
janje posredniških poslov s tujimi fizičnimi
in pravnimi osebami; prevoz blaga v med-
narodnem cestnem prometu.

Rg-28011

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05963 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu
vpisa 5 LADY, podjetje za trgovino na
drobno in debelo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Trebinjska 1-3, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12046/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanoviteljev
in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5485991
Osnovni kapital: 1,564.615 SIT
Ustanovitelja: Kumelj Stane, izstopil

23. 4. 1994; Živkovič Nevenka, vstopila
15. 3. 1991, in Živkovič Drago, vstopil
23. 4. 1994, oba iz Ljubljane, Vojkova 71,
vložila po 782.307,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kumelj Stane, razrešen 23. 4. 1994; Živ-
kovič Nevenka, razrešena 23. 4. 1994 kot
zastopnica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Živkovič Drago, imenovan 23. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorice.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-

mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-

mi za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in or-
topedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predme-
ti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 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 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
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jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-28080

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09408 z dne 27. 7. 1995 pri subjektu
vpisa VAG, podjetje za rent a car in pro-
izvodnjo ter trgovino s keramičnimi iz-
delki, d.o.o., Grosuplje, Taborska 13, se-
dež: Taborska 13, Grosuplje, pod vložno
št. 1/20830/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5703409
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gošnik Andrej, Grosuplje,

Pod gozdom III/24, vstop 28. 11. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Intihar Vesna, izstop 1. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Intihar Vesni, ki je bila razrešena
1. 5. 1994.

Rg-28115

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12093 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa JARS, d.o.o., podjetje za proizvod-
no, trgovino in gostinstvo, Ljubljana,
Brnčičeva 21, sedež: Brnčičeva 21, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5815967
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jakovac Janez, Ljubljana,

Ulica Pohorskega bataljona 87, vstop 7. 7.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-28289

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11906 z dne 11. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ČAR, gostinstvo in trgovina, za-
stopstva-inženiring, d.o.o., Cesta 1. maja
45, Hrastnik, sedež: Cesta 1. maja 45,
Hrastnik, pod vložno št. 1/15017/00 vpisa-
lo v sodni registerer tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5619661
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ristovič Čedomir, Hrast-

nik, Log 21, vstop 21. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ristovič Stanka, Hrastnik, Log 21,
imenovana 6. 6. 1994, kot pomočnica direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-28335

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16225 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa NESAM, proizvodnja, trgovina in
uvoz-izvoz, d.o.o., Jevnica 9, Kresnice, se-

dež: Jevnica 9, Kresnice, pod vložno št.
1/15409/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5922208
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelja: Nemec Janez in Nemec

Sašo, oba iz Kresnic, Jevnica 9, vstopila 25.
12. 1991, vložila po 1,054.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-28364

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17163 z dne 21. 12. 1995 pri subjektu
vpisa INVECO, d.o.o., Podjetje za inve-
sticijski consulting, engineering, zastopa-
nje in trgovino, sedež: Ellerjeva 43, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo ustanovite-
ljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5729785
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelja: Perme Marko, Ljubljana,

Ellerjeva 43, vložil 1,080.000 SIT, in Krem-
žar Jure, Ljubljana, Celovška 143, vložil
504.000 SIT, vstopila 24. 2. 1993, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Bučar Milan, izstopil
16. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1995:
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Po-
sredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6110 Pomorski promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132

Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7411 Pravno svetovanje;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-28380

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05349 z dne 30. 11. 1995 pod št. vložka
1/27066/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5924103
Firma: GRALANTRANS, transportno

podjetje, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 147
Skrajšana  firma:  GRALANTRANS,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Zaloška 147
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grum Andrej, Ljubljana,

Trpinčeva ulica 62, vstop 19. 9. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grum Andrej, imenovan 19. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1995: 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

Rg-30055

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16489 z dne 23. 8. 1995 pod št. vložka
1/26643/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5879418
Firma:  GLOBTRADE  MUENCHEN,

Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelj: GLOBTRADE Export-Im-

port GmbH, Muenchen, Nemčija, Clemens-
strasse 30, vstop 22. 11. 1994, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malešič Tomaž, Ljubljana, Rusjanov
trg 2, imenovan 22. 11. 1994, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1995: 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
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vin, polizdelkov; 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; 652 Drugo finančno
posredništvo; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.

Rg-30088

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/15336 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ROUGE ET NOIR, proizvodnja,
posredovanje, posojanje in leasing,
d.o.o., Cerknica, Tabor 5a, sedež: Tabor
5a, Cerknica, pod vložno št. 1/02905/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5320445
Osnovni kapital: 4,965.000 SIT
Ustanovitelj: Hočevar Anton, Velike

Lašče, Male Lašče 42, vstop 18. 10. 1989,
vložek 4,965.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Hočevar Haidemarie, izstop 12. 10.
1994.

Rg-30119

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16993 z dne 22. 11. 1995 pri subjektu
vpisa CDS, Podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem, zastopanje, posredo-
vanje, uvoz in izvoz, d.o.o., Kamnik, Ki-
dričeva 33, sedež: Kidričeva 33, Kamnik,
pod vložno št. 1/10933/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5458790
Osnovni kapital: 1,833.000 SIT
Ustanovitelja: Sadnikar Damjana in Sad-

nikar Josip, oba iz Kamnika, Šutna 33, vsto-
pila 25. 11. 1990, vložila po 916.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30328

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/01701 z dne 10. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa PET PLAST, d.o.o., Podjetje za
proizvodnjo in trgovino, Petkova 57,
Ljubljana, sedež: Petkova 57, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13422/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5888409
Firma:  HELLMERICH,  Orodjarski

stroji, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HELLMERICH, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kočenska 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Terčelj-Schweizer Robert,

Grošelj Janez in Vaupotič Drago, izstopili
28. 3. 1995; HELLMERICH &
HELLMERICH G.m.b.H., Spittal an der
Drau, Avstrija, Ortenburgerstrasse 15, vsto-
pil 28. 3. 1995, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vaupotič Drago, razrešen 28. 3. 1995;
direktor Terčelj-Schweizer Robert, Ljublja-
na, Topniška 70, imenovan 28. 3. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 285 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 291 Proizvodnja strojev za pro-
izvajanje in izkoriščanje mehanske energi-
je, razen motorjev za letala in motorna vozi-
la; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
295 Proizvodnja drugih strojev za posebne
namene; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln.

Rg-30356

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05199 z dne 16. 11. 1995 pod št. vložka
1/27003/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5923735
Firma: ORIBI – Blatnik & Zupančič,

agencija za ekonomsko propagando in di-
stribucijo, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ORIBI – Blatnik &
Zupančič, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Beblerjev trg 12
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Blatnik Matjaž, Ljublja-

na, Beblerjev trg 3, in Zupančič Uroš, Ljub-
ljana, Beblerjev trg 12, vstopila 25. 10. 1995,
vložila po 50.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Blatnik Matjaž in Zupančič Uroš, ime-
novana 25. 10. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 2212
Izdajanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge

raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-30387

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05796 z dne 27. 12. 1995 pod št. vložka
1/27201/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926297
Firma: GIPOSS INŽENIRING, podjet-

je za gradbeništvo, investicije in inženi-
ring, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana  firma:  GIPOSS  INŽENI-
RING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Majorja Lavriča 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GIPOSS, d.o.o., Ljubljana,

Majorja Lavriča 12, vstop 21. 11. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jurišič Miodrag, Ljubljana, Matja-
ževa ulica 11, imenovan 21. 11. 1995, kot
v.d. direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-30410

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13703 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa JAN-SELEKT, d.o.o., Podjetje za
trgovino, gostinstvo, intelektualne in gos-
podarske storitve, Vrhnika – Drenov grič,
sedež: Drenov grič 177, Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/10083/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5445698
Ustanovitelj: Zalokar Janez, izstop 1. 8.

1994; Mestek Jože, Ljubljana, Vidmarjeva
5, vstop 23. 12. 1991, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zalokar Janez, razrešen 1. 8. 1994;
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Mestek Jože, razrešen 1. 8. 1994 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-30411

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17758 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa 3sekunde, nudenje storitve na po-
dročju tekmovalnega športa in rekreaci-
je, d.o.o., Ljubljana, Zrinjskega 15, se-
dež: Zrinjskega 15, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20011/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5917395
Firma: JURCA JANEZ, Podjetje za tr-

govino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Pot za brdom 5

Skrajšana firma: JURCA JANEZ, d.o.o.,
Ljubljana, Pot za brdom 5

Sedež: Ljubljana, Pot za brdom 5
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelja: Društvo košarkarskih sod-

nikov, izstop 28. 12. 1994; Jurca Janez,
Ljubljana, Pot za brdom 5, vstop 28. 12.
1994, vložek 1,514.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Lovšin Andrej, razrešen 28. 12.
1994; direktor Jurca Janez, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in zastopnica Jurca Ema,
ki kot poslovodkinja zastopa družbo brez
omejitev, oba iz Ljubljane, Pot za brdom 5,
imenovana 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 295 Proizvodnja drugih
strojev za posebne namene; 297 Proizvod-
nja gospodinjskih aparatov in naprav; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5121 Trgovina na
debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 52482 De-
javnost cvetličarn; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu.

Rg-30432

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14113 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpisa
MAJOMA, podjetje za projektiranje, in-
ženiring, storitve in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Ulica bratov Učakar 102,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09017/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5420555

Firma: MAJOMA – Josip MATEŠIČ
& Partner, Podjetje za projektiranje, in-
ženiring, storitve in trgovino, d.n.o., Uli-
ca bratov Učakar 102, Ljubljana

Skrajšana firma: MAJOMA – Josip
MATEŠIČ & Partner, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Matešič Majda in Matešič
Josip, oba iz Ljubljane, Ulica bratov Učakar
102, vstopila 29. 10. 1990, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Rg-30657

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05088 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ECOM, Podjetje za izvoz in uvoz,
trgovino in kooperacijo, d.o.o., Celovška
177, Ljubljana, sedež: Celovška 177,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02994/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5350816
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjec Ivanka, izstop 27.

10. 1995; Kranjec Miha, Vodice, Bukovica
8, vstop 26. 10. 1989, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 703 Poslovanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 714 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 744 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-30777

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04013 z dne 20. 9. 1995 pod št. vložka
1/26750/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911273
Firma: ITALFIN, družba za finančno

svetovanje, posredništvo in marketing,
d.o.o., Štefanova 3, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Štefanova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Milič Boris, Sgonico, Trst,

Italija, Sales 1a, in Kanalec Goran, Ljublja-
na, Skapinova 11, vstopila 21. 6. 1995, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Milič Boris, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokuristka Perme Tatjana, Domža-
le, Ul. Matije Tomca 4, oba imenovana 21.
6. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
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-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posrednišvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
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za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje, 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-30785

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04076 z dne 7. 9. 1995 pod št. vložka
1/26701/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911435
Firma: EPS Grafika, podjetje za grafič-

ne storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EPS Grafika, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot k ribniku 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Peterlin Edvard, Ljubljana,

Pot k ribniku 18, vstop 18. 7. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peterlin Edvard, imenovan 18. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1995: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Rg-30791

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04026 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu vpisa
BIOSTIK, podjetje za trgovino, go-
stinstvo, turizem, d.o.o., Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, sedež: Cesta ko-
mandanta Staneta 12, Medvode, pod vlož-
no št. 1/16151/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5573556
Dejavnost, vpisana 7. 9. 1995: 501 Trgo-

vina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 731 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 732 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85142 Alternativne oblike zdravljenja;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-30849

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11997 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu
vpisa S DESIGN STUDIO, d.o.o., design,
notranja oprema in svetila, Ulica 1. juni-
ja 28, Trbovlje, sedež: Ulica 1. junija 28,
Trbovlje, pod vložno št. 1/04838/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo deležev, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5362083
Osnovni kapital: 1,590.238 SIT
Ustanovitelji: Forte Janez, vstopil 30. 1.

1990, vložil 266.850 SIT, in Forte Romana,
vstopila 22. 11. 1993, vložila 265.850 SIT,
oba iz Trbovelj, Dom in vrt 43, ter Tausel
Darja, vložila 920.171 SIT, Tausel Žiga, vlo-
žil 69.633 SIT, in Tausel Lara, vložila
67.733 SIT, vsi trije iz Trbovelj, Gimnazij-
ska 15d, vstopili 22. 11. 1993 – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dosedanji dejavnosti se doda naslednja
dejavnost: drugo izobraževanje.

Celotna dejavnost se glasi: oblikovanje,
izdelava in montaža svetlobnih teles; pro-

jektiranje in opremljanje interierjev; poslov-
ni in izvedbeni inženiring s področja pro-
jektiranja in opremljanja interierjev; indu-
strijski design; trgovina na drobno in debelo
z neživilskimi proizvodi; visoke gradnje; iz-
delava strokovnih podlag za prostorsko se-
stavino planskih aktov; izdelava strokovnih
podlag za pripravo prostorsko izvedbenih
aktov ter tehnično strokovne podlage v zve-
zi z urbanističnim načrtovanjem in drugimi
posegi v prostor; projektiranje tehnične do-
kumentacije s področja nizkih gradenj, zu-
nanjih ureditev, geodezije in drugih načr-
tov; projektiranje tehnične dokumentacije
za področje arhitekture, visokih in nizkih
gradenj, zunanje ureditve, geodezije in dru-
gih načrtov; pripravljalna dela za investicije
in strokovno vodstvo in nadzor nad gradnjo
objektov; gradnja, rekonstrukcija in popra-
vilo cest, predorov, ulic in trgov, železniških
in cestnih mostov, nadvozov, podvozov in
viaduktov, stanovanjskih zgradb in drugih
zgradb; končna zaključna dela v gradbeniš-
tvu; drugo izobraževanje.

Rg-31253

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04728 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
KIFEX, kinologija, felinologija, export-
import, d.o.o., Ljubljana, sedež: Završje
17, Podmolnik, Ljubljana-Dobrunje, pod
vložno št. 1/06782/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev in dejavnosti ter povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5375240
Osnovni kapital: 2,025.000 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Anton, vstopil

10. 4. 1990, in Hočevar Milena, vstopila 28.
4. 1994, oba iz Ljubljane-Dobrunje, Pod-
molnik, Završje 17, vložila po 1.012.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe: vzreja čistokrvnih ro-
dovniških psov, mačk, eksotičnih in malih
živali; trgovinska dejavnost: nakup in pro-
daja: psov, mačk, eksotičnih in malih živali,
prehrambenih artiklov za pse, mačke, ekso-
tične in male živali, zaščitnih sredstev ter
opreme za vzdrževanje – rejo psov, mačk,
eksotičnih in malih živali; organiziranje ki-
noloških in felinoloških prireditev; komu-
nalno-tehnične storitve deponiranja žival-
skih odpadkov; sanitarno-tehnične storitve:
dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija; or-
ganizacija in izvajanje zajetja potepuških
živali; specializirana nega in oskrba živali,
strokovno svetovanje in pomoč s področja
dejavnosti; gostinske in turistične storitve v
sklopu dejavnosti.

Rg-31295

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11609 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu
vpisa BAGAT-LJUBLJANA, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Gosposvetska 8, sedež: Gos-
posvetska 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/13868/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, deležev in zastopnika s temi-
le podatki:
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Matična št.: 5525551
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelji: BAGAT, trgovsko podu-

zeće, d.o.o., Zadar, Ul. Vlade Bagata b.b.,
vstopil 4. 11. 1991, vložil 1,512.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kogovšek Mag-
dalena in Hercigonja Helena, izstopili 25. 5.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Kogovšek Magdalena, Planina 41,
imenovana 25. 5. 1994.

Rg-31296

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12008 z dne 30. 10. 1995 pri subjektu
vpisa BUSINESS EXPRESS, d.o.o., pro-
izvodnja, storitve, trgovina, sedež: Dunaj-
ska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/20387/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5699703
Firma: BUSINESS EXPRESS, d.o.o.,

Proizvodnja, storitve, trgovina, Dunajska
206, Ljubljana

Skrajšana firma: BUSINESS EXPRESS,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,644.000 SIT
Ustanovitelja: Polanc Matej in Polanc

Aleš, oba iz Ljubljane, Danile Kumarjeve
17, vstopila 23. 11. 1992, vložila po 822.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1995: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-

daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terjo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
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grami; 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 sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Proiz-
vedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-31313

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12215 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LELES, podjetje za predelavo lesa,
Prigorica, d.o.o., Prigorica 30, Dolenja
vas, sedež: Prigorica 30, Dolenja vas, pod
vložno št. 1/09714/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5456282
Osnovni kapital: 1,552.400 SIT
Ustanovitelja: Levstek Alojz, Dolenja

vas, Prigorica 30, vstop 3. 12. 1990, vložek
1,552.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Levstek Marija, izstop 5. 6. 1994.

Dejavnost družbe se spremeni, tako da
se sedaj glasi: proizvodnja žaganega lesa,
predelava lesa in lesnih tvorin; izdelava le-
snih stavbnih elementov ter galanterije; raz-
rez lesa; izdelava lesne embalaže in lesenih
stenskih, stropnih in talnih oblog; posek ter
spravilo lesa; proizvodnja litih, kovanih, sti-
skanih ali varjenih izdelkov; izdelava ko-
vinskih predmetov in izdelava kovinske ga-
lanterije; predelava plastičnih mas; gostin-
ske storitve prehrane, nastanitve in ostale
gostinske storitve ter turistično posredova-
nje; zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev; ekonomske, organizacij-
ske, tehnološke in poslovne storitve; me-
njalniški posli – storitve menjalnic; prevoz
blaga in oseb v cestnem prometu; trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi izdelki; inštalacijska in zaključna de-
la v gradbeništvu.

Rg-31380

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03217 z dne 4. 10. 1995 pod št. vložka
1/26815/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5908752
Firma: S PLUS S, d.o.o., družba za no-

tranjo in zunanjo trgovino, Slovenska ce-
sta 27, Ljubljana

Skrajšana firma: S PLUS S, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Oven Silvester, Klanec pri

Gabrovki, Klanec pri Gabrovki 6, vstop 11.
5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oven Silvester, imenovan 11. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 183 Stro-
jenje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 1830 Strojenje in dodelava
krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 191
Strojenje in dodelava usnja; 1910 Strojenje
in dodelava usnja; 192 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
193 Proizvodnja obutve; 1930 Proizvodnja
obutve; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 202 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 211 Pro-
izvodnja vlaknin, papirja in kartona; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 241 Proizvodnja osnovnih
kemikalij; 2416 Proizvodnja plastičnih mas
v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sinte-
tičnega kavčuka v primarni obliki; 247 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 251 Proizvodnja izdelkov
iz gume; 2511 Proizvodnja plaščev in zrač-
nic za vozila; 2512 Obnavljanje in protekti-
ranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja iz-
delkov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 262 Proizvodnja
neognjevzdržne keramike, razen tiste za
gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 266 Proizvodnja izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 267 Obdelava naravnega
kamna; 2670 Obdelava naravnega kamna;
273 Druga primarna predelava železa, je-
kla, proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2734 Vlečenje žice; 275 Livarstvo; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 285 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; splošna mehanična dela; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 286 Pro-

izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, 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 em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 300 Proizvodnja pisarniških stro-
jev in računalnikov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 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 krmi-
ljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 314 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 315 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 342 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 343 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 351 Gradnja
in popravilo ladij, čolnov; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 355 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 361 Proizvodnja po-
hištva; 3615 Proizvodnja žimnic; 362 Ko-
vanje kovancev, proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 372 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
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najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-

stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na

drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 553 Gostinske stori-
tve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 602 Drug kopenski pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 611 Pomorski pro-
met; 6110 Pomorski promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7440 Ekonomska propaganda; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 747 Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 925 Dejavnost knjižnic, arhi-
vov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kul-
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turne dediščine; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253 De-
javnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov; 926 Športna dejavnost;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-31444

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06597 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu vpisa
MGB, d.o.o., podjetje za trgovino, stori-
tve in zastopanje, sedež: Trg svobode 21a,
Trbovlje, pod vložno št. 1/14684/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, dejavnosti in naziva
zastopnika ter povečanje osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5566797
Osnovni kapital: 1,658.000 SIT
Ustanoviteljica: Glas Barbara, Trbovlje,

Trg svobode 21a, vstop 10. 5. 1994, vložek
1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Glas Barbara, ki od 10. 5. 1994
zastopa družbo kot namestnica direktorja
brez omejitev.

Družba razširja svojo dejavnost za: aran-
žiranje daril, izložb, trgovin; avdio in video
aktivnosti: izposoja video-kamer, video-re-
korderjev, izposoja videogramov, izposoja
CD plošč, plošč za gramofon, avdio kaset,
snemanje z videokamero.

Družba bo po novem opravljala nasled-
nje dejavnosti: a) trgovina na drobno in de-
belo z živilskimi in neživilskimi proizvodi,
s pohištvom vseh vrst, z elektrotehničnimi
stroji, napravami, opremo, svetlobnimi tele-
si in belo tehniko, z izdelki za šport, lov,
ribolov, kampiranje, nabava in prodaja vseh
vrst plovnih objektov, avtomobilov, koles,
motornih koles, traktorjev, kmetijske meha-
nizacije, žag, težkih delovnih strojev, re-
zrervnih delov, konsignacijska prodaja; b)
zunanjetrgovinska dejavnost: uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih proizvodov, skratka
vseh prozvodov pod tč. a); c) agencijski,
posredniški in komisijski posli ter zastopa-
nje domačih in tujih partnerjev vseh gospo-
darskih panog; d) storitve elektroinštalacij-
ske, splošno in strojno ključavničarstvo (iz-
delovanje ključev, strešnih konstrukcij, ci-
stern za olje, vrat, oken, izdelovanje vodil
za predale), redarstvo, varstvo otrok, oskr-
ba in nega starejših oseb, čiščenje, vzdrže-
vanje prostorov, poslopij in okolišev, po-
sredovanje pri zaposlitvi, organizacija kon-
certov, predstav in revij, upravljanje in vzdr-
ževanje stanovanjskih objektov (kurjenje,
čiščenje), tekoče vzdrževanje, stavbno in
splošno kleparstvo, krovstvo, servisne uslu-
ge motornih koles, žag, izvenkrmnih motor-

jev (TOMOS), razmnoževanje, fotokopira-
nje; e) marketing; f) intelektualne storitve –
vodenje poslovnih knjig, svetovanje; g)
aranžiranje daril, izložb, trgovin; h) avdio
in video aktivnosti: izposoja video-kamer,
video-rekorderjev, izposoja videogramov,
izposoja CD plošč, plošč za gramofone, av-
dio kaset, snemanje z videokamero.

Rg-31482

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06429 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MARGOS, d.o.o., podjetje za mar-
keting, gostinstvo in turizem, trgovino,
uvoz in izvoz, sedež: Dobovičnikova 61,
Vrhnika, pod vložno št. 1/13680/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5547237
Firma: MARGOS, gostinstvo, turizem,

trgovina, poslovne, ekonomske in servi-
sne storitve, obdelava lesa, d.o.o., Vrhni-
ka, Dobovičnikova 61

Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelja: Pečar Franc, Vrhnika, Do-

bovičnikova 61, vstop 6. 9. 1991, vložek
924.000 SIT, in Pirnar Jožica, Ljubljana,
Prušnikova 21, vstop 11. 5. 1994, vložek
616.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Pirnar Jožica, imenovana 11. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 454 Zaključna gradbena
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 511 Po-
sredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 517 Druga
trgovina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 723 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 747

Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-31596

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04514 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MAPI, trgovsko podjetje Matjaž Pi-
kelj, d.o.o., Jesenovo 23, sedež: Jesenovo
23, Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/22603/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5789206
Osnovni kapital. 1,692.886 SIT
Ustanovitelj: Pikelj Matjaž, Zagorje ob

Savi, Rove 6, vstop 29. 3. 1993, vložek
1,692.886 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31623

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05687 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa CLIMAX, trgovina, projektiranje
in oblikovanje, d.o.o., Malnarjeva 6,
Ljubljana, sedež: Malnarjeva 6, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10817/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična št.: 5475449
Skrajšana firma: CLIMAX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelji: Vrhunec Gregor, vstopil

15. 12. 1990, vložil 2.000 SIT, ter Vrhunec
Bogomil, vložil 530.000 SIT, in Vrhunec
Primož, vložil 1,050.000 SIT, vstopila 16.
4. 1994, vsi iz Ljubljane, Malnarjeva 6, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-31634

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05818 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
JAGODIC, storitve in trgovina, d.o.o.,
Šmarje Sap, Podgorica 2, sedež: Podgori-
ca 2, Šmarje Sap, pod vložno št. 1/23781/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5759706
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jagodic Bojan, Šmarje Sap,

Podgorica 2, vstop 13. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
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gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom

in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdeki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih.

Rg-31647

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05844 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa VET & PET, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih

proizvodov, marketing, zastopanje tujih
partnerjev in konsignacijo, Ljubljana, se-
dež: Kantetova 18, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23998/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5781558
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Likar Matjaž, Ljubljana,

Rojčeva 20, in Levstek Marko, Ljubljana,
Kantetova 18, vstopila 30. 3. 1993, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost se razširi tako, da se glasi od-
slej v celoti: proizvodnja akvarijev, posod
in objektov za gojenje in vzdrževanje živali
in rastlin; trgovina na drobno in debelo ne-
živilskih proizvodov, zlasti: veterinarski
proizvodi in pripomočki za nego, vzdrževa-
nje, zaščito in gojenje živali, kot so: dezin-
fekcijska sredstva, vitaminski preparati,
kondicijska sredstva, čistilna in toaletna
sredstva za nego živali; naftni derivati, pla-
stika, sanitarno inštalacijski materiali, ko-
vinski in elektronski proizvodi; tekstil, vol-
na, metražno blago, tekstilna in usnjena kon-
fekcija, računalniki, bela tehnika, kovinsko
in elektrotehnično blago, kurivo in gradbeni
material, keramika, steklo, porcelan, barve,
laki, kemikalije, knjige, pisarniški material
in pribor, antikvitete, izdelki domače in
umetne obrti, rezani in okrogli les, pohiš-
tvo, kozmetika; trgovina z vozili, deli in
priborom; trgovina s predmeti iz barvastih
in plemenitih kovin, nakit, bižuterija, ure;
komisijske prodajalne in posredništvo; tr-
govina in posredovanje z nepremičninami;
trgovina na drobno in debelo živilskih pro-
izvodov (meso, ribe, perutnina, kava, žgane
pijače, brezalkoholne pijače, mleko, mlečni
izdelki in ostalo); trgovina na drobno in de-
belo s področja kmetijstva, cvetličarstva,
vrtnarstva, akvaristike, ornitologije (ptičje-
reje, kinologije, felinologije – proizvodov
za vzdrževanje in gojenje ter razmnoževa-
nje rastlin in živali), razne steklene, plastič-
ne, kovinske, betonske in druge posode ter
plastični, kovinski, gradbeni, električni,
elektronski in drugi proizvodi ter oprema
zanje – kletke; trgovina na debelo in drobno
z živalmi (domače, divje) in rastlinami
(okrasnimi); trgovina živilskih in neživil-
skih proizvodov na drobno: trgovina od vrat
do vrat, trgovina po pošti, katalogna proda-
ja, stojnična prodaja, trgovina v posebne
namene in ob posebnih priložnostih; trgovi-
na po serijah – serijska prodaja; menjalnica
in menjalniški posli; leasing tuje delovne
sile; prodaja in posredovanje idej s področja
akvaristike, ornitologije, kinologije, felino-
logije, kmetijstva, cvetličarstva; rent-a-car;
marketing – storitve raziskovanja tržišča,
kreiranje ekonomske propagande, reklame,
realizacija propagandnih načrtov, priprava
in prezentiranje plakatov in reklamnih pa-
nojev, aranžiranje in organiziranje razstav,
sejmov in štantov; leasing posli – zakup
avtomobilov, motorjev in računalnikov,
športne opreme, opreme in objektov za rejo
živali; know how posli in lon posli; trans-
portne storitve; posredništvo in pretok in-
formacij med poslovnimi partnerji; turizem
in turistično posredovanje – biroji, storitve,
organizacija in posredovanje potovanj, izle-
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tov, ekskurzij in drugih turističnih aranžma-
jev doma; posredovanje turistov v indivi-
dualne objekte, igralnice z igralnimi apara-
ti, turistične prireditve s folklornimi običa-
ji; organiziranje sejmov s programom; go-
stinstvo: hoteli, moteli, turistična naselja s
sezonskimi poslovanjem, kampi, prenočišča,
gostilne, bifeji-catering-potujoči bifeji, pla-
ninski domovi, kamp prikolice, gostinske
storitve prehrane, samopostrežne restavra-
cije, organiziranje večjih gostinskih priredi-
tev, kavarne, bari in podobno; intelektualne
publicistične propagandne storitve s področ-
ja nege živali in rastlin; svetovanje in inže-
niring za razvoj in izobraževanje s področja
vrtnarstva, cvetličarstva, kmetijstva, akva-
ristike, teraristike, ptičjereje, kinologije, fe-
linologije; svetovanje pri projektiranju in
izgradnji posod in objektov za gojenje, raz-
množevanje in vzdrževanje živali in rastlin.

Zunanja trgovina: izvoz lastnih proizvo-
dov; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov; uvoz surovin, repromateriala in
opreme za lastno proizvodnjo; mednarodne
razstave in sejmi; izvajanje in organiziranje
mednarodnih in turističnih aranžmajev; za-
stopanje tujih partnerjev in konsignacije v
okviru svoje dejavnosti; izvoz in uvoz vseh
vrst živali in rastlin za potrebe akvaristike,
ornitologije, kinologije, felinologije, kme-
tijstva, cvetličarstva, vrtnarstva, farm in ži-
valskih vrtov; uvoz in izvoz veterinarskih
proizvodov za vzdrževanje, zaščito in goje-
nje živali.

Rg-31652

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05877 z dne 18. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TINE, trgovina na debelo in drob-
no, Ljubljana, d.o.o., Ul. Nadgoriških bor-
cev 34, Črnuče, sedež: Ul. Nadgoriških
borcev 34, Črnuče, pod vložno št.
1/06600/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5376637
Firma: TINE, d.o.o., Podjetje za trgo-

vino in posredništvo, Ljubljana
Skrajšana firma: TINE, d.o.o., Ljublja-

na
Osnovni kapital: 1,945.000 SIT
Ustanovitelj: Bole Bogdan, Črnuče, Ul.

Nadgoriških borcev 34, vstop 2. 2. 1990,
vložek 1,945.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bole Blaž, Ljubljana-Črnuče, Ul.
Nadgoriških borcev 34, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost se spremeni in se na novo gla-
si: trgovina na debelo in drobno z živilskimi
in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih
strok, neposredno in v tranzitu; kataloška
prodaja, trgovina po pošti, akviziterska pro-
daja, komisijska prodaja vseh trgovskih
strok, prodaja od vrat do vrat; trgovina z
izdelki domače in umetne obrti; trgovina in
promet z umetninami in starinami; marke-
ting, raziskava trga in propagandna dejav-
nost; gostinska dejavnost vseh vrst in posre-
dovanje turističnih storitev; zastopanje pod-
jetij in organizacij ter vsi komercialni posli
v prometu blaga in storitev; proizvodnja iz-

delkov iz lesa, kovine in plastike; finančni
inženiring; založniška dejavnost v okviru
zakonsko dovoljenega.

Rg-31660

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06831 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa JO & JO, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo in popravila strojev in gospo-
dinjskih aparatov, Ljubljana, Mokrška
14, sedež: Mokrška 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09786/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5440548
Osnovni kapital: 1,730.004,50 SIT
Ustanovitelja: Jokan Jožica in Jokan Jo-

že, oba iz Ljubljane, Mokrška 14, vstopila
30. 9. 1990, vložila po 865.002,25 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jokan Gregor, Ljubljana, Mokrška 14, ki
zastopa družbo brez omejitev, in direktorica
Bizjak Cvetka, Ljubljana, Sketova 9, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja, oba imenovana 20. 4. 1994; za-
stopnika Jokan Jožica in Jokan Jože, razre-
šena 20. 4. 1994.

Rg-31671

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07620 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
MYSTICA, d.o.o., trgovsko in svetovalno
podjetje, Breg 40, Ribnica, sedež: Breg
40, Ribnica, pod vložno št. 1/15113/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5850673
Firma: STUDIO KIKI, trgovsko in sve-

tovalno podjetje, d.o.o., Breg 40, Ribnica
Skrajšana firma: STUDIO KIKI, d.o.o.,

Ribnica
Osnovni kapital: 1,527.100 SIT
Ustanoviteljica: Suljevič Darinka, Rib-

nica, Breg 40, vstop 23. 12. 1991, vložek
1,527.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dosedanja dejavnost družbe se briše iz
registra in vpiše nova, ki se glasi: trgovina
na debelo in drobno z živili in neživilskimi
izdelki; posredovanje pri trgovini na debelo
in drobno z živili in neživilskimi izdelki;
posredništvo in komisijski posli na področ-
ju prometa blaga; zastopanje domačih in
tujih podjetij; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; špediterski posli; uvoz in izvoz v tr-
govinskih strokah – živila in neživilski iz-
delki; svetovanje in pomoč v osebnih in
družinskih zadevah; bioenergetske storitve.

Rg-31676

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07732 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
MANOR COM, d.o.o., Podjetje za raču-
nalniški inženiring, uvoz-izvoz, zastopa-
nje in trgovino, Cesta oktobrske revoluci-
je 30, Trbovlje, sedež: Cesta oktobrske
revolucije 30, Trbovlje, pod vložno št.
1/23297/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5788188
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šikovec Mihael, Trbovlje,

Kašetovo 4, vstop 20. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi za: organizi-
ranje in posredovanje pri prometu nepre-
mičnin in premičnin; organizacijski, finanč-
ni in proizvodni inženiring ter posredova-
nje.

Družba odslej opravlja naslednjo dejav-
nost: računalniški inženiring, organizacija
in posredovanje; komercialni posli; izdela-
va, vzdrževanje in servis računalniške opre-
me; posredovanje v prometu blaga in stori-
tev; storitve prevoza: prevoz blaga in oseb v
cestnem prometu; trgovina na drobno in ve-
liko živilskih in neživilskih proizvodov; or-
ganiziranje in posredovanje pri prometu ne-
premičnin in premičnin; organizacijski, fi-
nančni in proizvodni inženiring ter posre-
dovanje.

Rg-31701

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08653 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PRIS – RAVNIK, projektiranje in-
formacijskih sistemov, d.o.o., Domžale,
sedež: Peternelova 20, Domžale, pod vlož-
no št. 1/12191/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5484464
Firma: PRIS – RAVNIK, projektiranje

informacijskih sistemov, d.o.o.
Sedež: Domžale, Šolska ulica 20
Osnovni kapital: 1,849.700 SIT
Ustanovitelja: Ravnik Stane, vložil

1,664.730 SIT, in Ravnik Zdenka, vložila
184.970 SIT, oba iz Domžal, Šolska 20,
vstopila 13. 2. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rav-
nik Zdenka, razrešena 14. 5. 1994 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico, ki za-
stopa družbo z omejitvijo: za sklenitev vseh
pravnih poslov v vrednosti nad 10.000 DEM
po prodajnem tečaju Banke Slovenije potre-
buje soglasje skupščine.

Dejavnost družbe se zoži za: raziskoval-
no razvojne storitve v gospodarskih dejav-
nostih.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
raziskovalno razvojne storitve; trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi,
vozili, deli in priborom; zastopniške, agen-
cijske, posredniške in komisijske storitve v
trgovini; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve; finančni inženiring; raču-
novodski inženiring; knjigovodske storitve
in storitve obdelave podatkov; storitve re-
klame in ekonomske propagande; izobraže-
vanje s področja računalništva in informa-
cijskih sistemov.

Dejavnost se odslej glasi: raziskovalno
razvojne storitve, zlasti: izdelava in trženje
informacijskih orodij ter svetovanje in inže-
niring pri izgradnji računalniško zasnova-
nih informacijskih sistemov; uvajanje in
vzdrževanje informacijskih sistemov, izva-
janje in trženje računalniških storitev, razi-
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skovalno razvojna dejavnost s področja in-
formatike; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi, vozili, deli in pribo-
rom; zastopniške, agencijske, posredniške
in komisijske storitve v trgovini; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
finančni inženiring; računovodski inženi-
ring; knjigovodske storitve in storitve obde-
lave podatkov; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; izobraževanje s področja
računalništva in informacijskih sistemov.

Rg-31712

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09318 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa  SINAS,  elektronika,  avtomatika,
merilna tehnika, d.o.o., Kržišnikova 1,
Medvode, sedež: Kržišnikova 1, Medvo-
de, pod vložno št. 1/05692/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
sedeža, deležev, firme, skrajšane firme, os-
novnega kapitala in dejavnosti, s temile po-
datki:

Matična št.: 5350425
Firma: SINAS, elektronika, avtomati-

ka, merilna elektronika, d.o.o., Gasilska
6, Ljubljana

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

Sedež: Ljubljana, Gasilska 6
Osnovni kapital: 1,896.000 SIT
Ustanovitelj: Avsec Sašo, Ljubljana, Ga-

silska ulica 6, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,896.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se po dopolnitvi glasi: razvoj
in trženje elektronskih, avtomatizacijskih
in računalniških programov; razvoj fizikal-
nih merilnikov; raziskovalna dejavnost na
področju fizike; obdelava, analiza in inter-
pretacija podatkov; marketing, manage-
ment in dejavnosti ekonomske propagan-
de; trgovina s tehničnimi izdelki na debelo
in drobno; trgovina s softwersko in hard-
wersko opremo, računalniško periferijo,
dodatno opremo, rezervnimi deli in repro-
materiali; organizacija in izvajanje storitev
turističnih uradov in agencij; organizacija
in izvajanje posredniških poslov in konsig-
nacijske prodaje; dejavnosti storitev pre-
hrane, oskrbe planinskih koč in domov;
transportna dejavnost in prevozništvo;
uvoz in izvoz neživilskih izdelkov; uvoz in
izvoz softwerske in hardwerske računal-
niške opreme, rezervnih delov, repromate-
rialov, strojev in strojne opreme; uvoz in
izvoz tehnologije; organizacija in izvaja-
nje poslov konsignacije, zastopništva, po-
sredništva in kooperacijskih poslov; založ-
niška dejavnost; prevajalska dejavnost.

Rg-31726

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09425 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MAGNOLIJA, izdajateljsko podjet-
je, Ljubljana, d.o.o., sedež: Celovška 108,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05464/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5346070
Osnovni kapital: 1,506.900 SIT

Ustanovitelj: Kuljaj Ivo, Ljubljana, Ce-
lovška 108, vstop 7. 3. 1990, vložek
1,506.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31757

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10649 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa RE & JA, trgovina, zastopanje, po-
sredovanje, proizvodnja, inženiring, pre-
voz, gostinstvo in marketing, d.o.o., se-
dež: Sivkina 15, Vrhnika, pod vložno št.
1/20570/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in preoblikova-
nje in d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5705436
Firma: RE & JA Zdešar & Co, trgovi-

na, zastopanje, posredovanje, proizvod-
nja, inženiring, prevoz, gostinstvo in mar-
keting, d.n.o.

Skrajšana firma: RE & JA Zdešar &
Co, d.n.o., Vrhnika

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Zdešar Renata in Zdešar
Janez, oba z Vrhnike, Sivkina 15, vstopila
10. 11. 1992, vložila po 50.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-31769

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10798 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu vpisa
FAVN, Podjetje za predelavo zdravilnih
zelišč, d.o.o., Ljubljana, Pleteršnikova 28,
sedež: Pleteršnikova 28, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09455/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5428637
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Štefan, vložil

600.800 SIT, in Kovač Vesna, vložila
901.200 SIT, oba iz Ljubljane, Cesta XV/18a,
Rožna dolina, vstopila 30. 10. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-31855

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11933 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TRADE TRANS, Podjetje za trgo-
vino, storitve, zastopanje in posredova-
nje, d.o.o., sedež: Popkova ulica 1, Cerk-
nica, pod vložno št. 1/24140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5793912
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vičič Nevenka, Cerkni-

ca, Popkova ulica 1, vstop 28. 5. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi iz vseh trgovskih strok v skladu z
nomenklaturo trgovskih strok; trgovina na
debelo v tranzitu z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi iz vseh trgovskih strok v skla-
du z nomenklaturo trgovskih strok; posre-
dovanje in zastopanje v prometu blaga in

storitev s področja registrirane dejavnosti;
svetovanje s področja poslovanja, organi-
zacije, marketinga in inženiringa; obrtne
storitve in popravila; prevoz blaga v cest-
nem prometu; storitve na področju prome-
ta; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; poslovne storitve; ektruzija
plastičnih mas, izdelava PE vrečk; tiska-
nje; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov iz vseh oddelkov carinske tari-
fe; posredovanje v prometu blaga in stori-
tev s tujino; zastopanje tujih firm; agencij-
ske storitve, maketing, inženiring in sveto-
valne storitve s področja registrirane de-
javnosti.

Rg-32400

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11111 z dne 17. 1. 1996 pri subjektu
vpisa PALETA, proizvodnja, montaža in
trgovina z gradbenimi elementi, d.o.o.,
Žorgova 19, Ljubljana, sedež: Žorgova
19, Ljubljana, pod vložno št. 1/11066/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5474183
Osnovni kapital: 1,500.600 SIT
Ustanovitelj: Matijaševič Majda, izstop

31. 5. 1994; Matijaševič Branko, Ljubljana,
Žorgova 19, vstop 31. 5. 1994, vložek
1,500.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Matijaševič Branko, imenovan 31.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektorica Matijaševič Majda, razrešena 31.
5. 1994.

Rg-32415

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15309 z dne 5. 1. 1996 pri subjektu vpisa
WARDAT, d.o.o., družba za raziskave,
razvoj in tehnologijo, Milčinskega ulica
58, Ljubljana, sedež: Milčinskega ulica
58, Ljubljana, pod vložno št. 1/11653/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenikov in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5485878
Firma: INTEH, Inteligentna tehnologi-

ja, proizvodnja, raziskave, razvoj in teh-
nologija, d.o.o., Milčinskega ulica 58, Re-
publika Slovenija

Skrajšana firma: INTEH, d.o.o., Ljub-
ljana, Republika Slovenija

Sedež: Ljubljana, Milčinskega ulica 58
Osnovni kapital: 4,509.336 SIT
Ustanovitelji: Karič Erik, Ljubljana, Mil-

činskega ulica 58, vstopil 4. 1. 1991, vložil
4,142.946 SIT, ter Sraka Slavko, Beltinci,
Lipovci 221, vložil 202.329, in Zidanšek
Aleksander, Slovenske Konjice, Slomškova
14, vložil 164.061 SIT, vstopila 15. 6. 1993
– odgovornost: ne odgovarjajo; Ambrožič
Milan, izstopil 10. 8. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sraka
Slavko in Zidanšek Aleksander, razrešena
4. 11. 1994 kot zastopnika in imenovana za
direktorja, ki zastopata družbo brez omeji-
tev.
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Dejavnost, vpisana 5. 1. 1996: 212 Pro-
izvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 221
Založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 300 Pro-
izvodnja pisarniških strojev in računalni-
kov; 311 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-

nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost.

Rg-32428

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16556 z dne 17. 1. 1996 pri subjektu
vpisa SIMPHONY, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Petro-
vičeva 7, sedež: Petrovičeva 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08753/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, uskladitev dejavnosti in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5419565
Firma: SIMPHONY, podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMPHONY, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Čegec Zoran, Ljubljana,

Petrovičeva 7, vstop 10. 2. 1994, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 341 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 744
Ekonomska propaganda; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-32432

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16717 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu
vpisa vpisa UMETNE MASE KRŽAN,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Pod Topoli 73, Ljubljana, sedež: Pod To-
poli 73, Ljubljana, pod vložno št.
1/09485/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbeni-
kov in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5444748
Firma: U.M.K., proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Pod Topoli 73, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: U.M.K., d.o.o., Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 1,559.043 SIT
Ustanovitelja: Kržan Andrej, vstop 28.

10. 1990, vložek 904.444 SIT, in Kržan Ja-
nez, vstop 15. 12. 1994, vložek 654.599
SIT, oba iz Ljubljane, Pod Topoli 73, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 243 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-32483

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00181 z dne 23. 1. 1996 pod št. vložka
1/27324/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5931835
Firma: MAROT IN DRUŽBENIK, tr-

govina, gostinstvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MAROT IN DRUŽ-

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 45
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Marot Ljubinka, vložila

3.000 SIT, in Vujmilović Milorad, vložil
7.000 SIT, oba iz Ljubljane, Ipavčeva ulica
6, vstopila 10. 1. 1996, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Marot Ljubinka, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Vujmilović Mi-
lorad, ki zastopa družbo brez omejitev kot
pomočnik direktorice, oba imenovana 10. 1.
1996.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
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dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-

skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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 drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-32623

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05223 z dne 30. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ASTRA ARS INŽENIRING, inženi-
ring, završna dela v gradbeništvu, stori-
tve, reklame in ekonomske propagande,
trgovina, kooperacijska proizvodnja, p.o.,
Ljubljana – v stečaju, sedež: Rožna doli-
na, C. VI/36, Ljubljana, pod vložno št.
1/01778/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5227887
Firma: ARS INŽENIRING, Podjetje za

gradbeništvo, projektiranje, storitve in tr-
govino, d.o.o.

Skrajšana firma: ARS INŽENIRING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: MIBEX GROUP, Podjetje

za gradbeništvo, projektiranje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Gradnikove brigade 11,
vstop 22. 6. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Radovanović Stevo, odvet-
nik, razrešen 13. 12. 1995; direktor Nahti-
gal Franc, Domžale, Pot na Bistrico 23, ime-
novan 13. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513

Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 517 Druga trgovina na debelo; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.

Rg-33249

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11762 z dne 21. 11. 1995 pri subjektu
vpisa PEMA, podjetje za marketing in po-
slovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Bratov-
ževa ploščad 3, sedež: Bratovževa ploščad
3, Ljubljana, pod vložno št. 1/11043/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo skrajšane firme, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5462142
Skrajšana firma: PEMA, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,513.145 SIT
Ustanovitelja: Petek Maja, izstop 25. 5.

1994; Petek Milan, Ljubljana, Krivec 3,
vstop 25. 5. 1994, vložek 1,513.145 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Petek Maja, razrešena 25. 5. 1994;
direktor Petek Milan, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost: svetovalne usluge s področja
marketinga, ekonomike, financ ter davčnih
zadev; posredovanje v turizmu, blagovnem
prometu in špediciji; zbiranje denarnih sred-
stev za domače vlagatelje – naložbe v gos-
podarsko učinkovite programe in tekoče po-
slovanje; posredovanje inovacij v organiza-
ciji, tehnologiji in poslovanju; nakup in pro-
daja tehnoloških viškov v industriji in obrti;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki; agencijske, posred-
niške, zastopniške in komisijske storitve;
izvoz in uvoz živilskih in neživilskih izdel-
kov; posredovanje v zunanji trgovini; za-
stopanje tujih firm; zbiranje denarnih sred-
stev za tuje vlagatelje – naložbe v gospo-
darsko učinkovite programe in tekoče po-
slovanje; trgovsko posredništvo v poslovnih
prostorih (brez motornih vozil); trgovina na
debelo po naročilu in po pogodbi; cestni
tovorni promet; turistične agencije in orga-
nizatorji potovanj; nakup in prodaja nepre-
mičnin; dajanje avtomobilov v najem (rent-
a-car); dajanje drugih vozil v najem.

Rg-33261

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05268 z dne 27. 11. 1995 pod št. vložka
1/27049/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 5923956
Firma: DEKL DD, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  DEKL  DD,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Ljubljana,  Srednje  Gameljne

36a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Daeckel Dean, Ljubljana,

Srednje Gameljne 36a, vstop 3. 11. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Daeckel Dean, imenovan 3. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja rib-
jih izdelkov; 153 Predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 154 Proizvodnja rastlin-
skih in živalskih olj in maščob; 155
Predelava mleka in proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 156 Mlinarstvo, proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 157 Proizvodnja kr-
mil za prehrano živali; 158 Proizvodnja dru-
gih živil; 159 Proizvodnja pijač; 221 Založ-
ništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 711 Dajanje av-
tomobilov v najem; 921 Filmska in video-
dejavnost; 922 Radijska in televizijska de-
javnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-33286

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14097 z dne 10. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GMBC, d.o.o., mednarodno podjet-
je za projektiranje, inženiring, množične
medije in trgovino, Kajuhova 34a, Ljub-
ljana, sedež: Kajuhova 34a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22918/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-

deža in ustanoviteljev, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5793149
Firma: GMBC, d.o.o., mednarodno pod-

jetje za projektiranje, inženiring, množič-
ne medije in trgovino, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Gornji trg 8
Osnovni kapital: 1,883.880 SIT
Utanovitelj: Urh Bruno, Kočevje, Mest-

ni log III/3, vstop 3. 2. 1993, vložek
1,883.880 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Soke Dinkla, izstop 30. 8. 1994.

Rg-33328

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13319 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ALU-S, proizvodnja, trgovina, sve-
tovanje in druge storitve, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Repnje 10e, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08389/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5445752
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Zahirović Sulejman, Ljub-

ljana, Repnje 10e, vstop 27. 6. 1994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33367

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13697 z dne 16. 1. 1996 pri subjektu
vpisa ELMER, elektronika in orodjarstvo,
d.o.o., Vrhnika, Vas 43, sedež: Vas 43,
Vrhnika, pod vložno št. 1/03743/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustano-
viteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5312639
Firma: ELMER – Jesenovec & Co,

elektronika in orodjarstvo, d.n.o., Vrhni-
ka

Skrajšana firma: ELMER – Jesenovec
& Co, d.n.o., Vrhnika

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Jesenovec Vinko, vstopil
16. 12. 1989, in Jesenovec Lovre, vstopil
25. 7. 1994, oba z Vrhnike, Vas 43, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Rg-33511

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00063 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
MIZARSTVO GABROVKA, p.o., sedež:
Gabrovka 25, Gabrovka, pod vložno št.
1/00566/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5144027
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Anžlovar Drago, razrešen 27. 6. 1994;
zastopnik Lovše Marjan, Gabrovka, Hoho-
vica 9, imenovan 28. 6. 1994, kot v.d. direk-
torja zastopa družbo z omejitvami: sklepa
kreditne pogodbe, pogodbe s stalnimi koo-
peranti, sporazume za včlanjenje v združe-
nja ali skupnosti na podlagi sklepa delav-
skega sveta, pogodbe in sporazume o zdru-
ževanju sredstev in vzpostavljanju dohod-

kovnih odnosov s poslovnimi partnerji pa
na podlagi sklepa zbora delavcev, s sredstvi
podjetja pa razpolaga na osnovi določil 41.
člena statuta.

Rg-33523

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03600 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa
LJUBLJANSKA BORZA VREDNOST-
NIH PAPIRJEV, d.d., Ljubljana, sedež:
Slovenska cesta 56, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04218/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5316081
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Šnuderl Borisu Tomažu, ki je bil
razrešen 19. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 67110
Storitve finančnih trgov.

Rg-33525

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06336 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpisa
ORI TRADE, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Majaronova 22, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20583/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5699070
Osnovni kapital: 1,501.600 SIT
Ustanoviteljica: Novak Orijeta, Ljublja-

na, Majaronova 22, vstop 15. 12. 1992, vlo-
žek 1,501.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
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prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrjo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno

z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-33537

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00567 z dne 21. 2. 1996 pod št. vložka
1/27453/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935016
Firma: ARKA, NOVAK IN DRUGI, in-

telektualne storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ARKA, NOVAK IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Jakčeva ulica 43
Ustanovitelji: Novak Ivan, Novak An-

drej in Novak Matilda, vsi iz Ljubljane, Jak-
čeva ulica 43, vsi vstopili 23. 1. 1996, odgo-
vornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Novak Ivan, zastopnika Novak An-
drej in Novak Matilda, imenovani 23. 10.
1996, zastopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
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drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-33616

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10925 z dne 7. 4. 1995 pri subjektu vpisa
MIŠA, Servisno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Kamnik, Podgorska pot 2, sedež:
Podgorska pot 2, Kamnik, pod vložno št.
1/06254/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5351880
Osnovni kapital: 1,702.000 SIT
Ustanovitelja: Šuštar Magdalena in Šu-

štar Jože, oba iz Kamnika, Podgorska pot 2,
vstopila 31. 3. 1990, vložila po 851.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-33637

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11304 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu
vpisa RASTA, podjetje za zunanjo in no-

tranjo trgovino, d.o.o., sedež: Perkova 10,
Kamnik, pod vložno št. 1/11005/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 551645
Skrajšana firma: RASTA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,511.460 SIT
Ustanovitelj: Vjenček Dušan, Kamnik,

Perkova 10, vstop 19. 11. 1990, vložek
1,511.460 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33645

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11538 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
KOFIN, podjetje za finančni inženiring
in trgovino, d.o.o., Dragomer-Laze 26,
Brezovica, sedež: Dragomer-Laze 26, Bre-
zovica, pod vložno št. 1/09117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5432537
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Košmerlj Matjaž, Brezovi-

ca, Dragomer-Laze 26, vstop 10. 10. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-34018

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15569 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa RAIDER, Podjetje za mednarodno
trgovino, posredovanje in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Topniška 14, sedež:
Topniška 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/24646/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo tipa zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5816467
Osnovni kapital: 1,684.840 SIT
Ustanovitelji: Glažar Natalia, Ljubljana,

Cesta 24. junija 70, in Šuštaršič Janez, Pre-
serje, Podpeč 92, vstopila 31. 8. 1994, ter
Popel Lev in Popel Zoriana, oba iz Lvova,
Lubinska 95/14, vstopila 8. 3. 1994 – vložili
po 421.210 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gla-
žar Natalia, razrešena 30. 8. 1994 kot za-
stopnica in imenovana za prokuristko; Šu-
štaršič Janez, razrešen 30. 8. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa podjetje brez omejitev.

Rg-34031

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17375 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa GEOS, inženiring, uvoz-izvoz, za-
stopanje tujih firm, agencijski posli,
d.o.o., Rakek, Vodovodna 4, sedež: Vodo-
vodna 4, Rakek, pod vložno št. 1/04421/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, družbenikov in zastopnikov, uskladi-
tev dejavnosti in skrajšano firmo s temile
podatki:

Matična št.: 5333121

Firma: GEOS, projektiranje in finanč-
no svetovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: GEOS, d.o.o.
Sedež: Rakek, Vodovodna pot 4
Osnovni kapital: 1,548.800 SIT
Ustanovitelja: Černe Marjeta, vstop 9. 1.

1990, vložek 10.000 SIT, in Černe Tone,
vstop 22. 1. 1996, vložek 1,538.800 SIT,
oba z Rakeka, Vodovodna pot 4, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Černe
Marjeta, razrešena 22. 1. 1996 kot direkto-
rica in imenovana za prokuristko; direktor
Černe Tone, imenovan 22. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-34035

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04862 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu
vpisa KEGRAL, proizvodnja, storitve in
trgovina v gradbeništvu, d.o.o., Vaška pot
8, Preserje, Radomlje, sedež: Vaška pot
8, Preserje, Radomlje, pod vložno št.
1/07401/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, zastopnika,
firme in sedeža, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti in spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5391237
Firma: KEGRAL, proizvodnja, stori-

tve, trgovina, d.o.o., Mengeš
Skrajšana  firma:  KEGRAL,  d.o.o.,

Mengeš
Sedež: Mengeš, Trdinov trg 14
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Adamič Marja, izstopila

28. 9. 1995; Jelovšek Venčeslav, Radomlje,
Triglavska 1, vstopil 11. 4. 1990, in Osolin
Bojan, Kranj, Kriška ulica št. 5, vstopil 28.
9. 1994 – vložila po 751.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Adamič Marja, razrešena 28. 9.
1995; direktor Jelovšek Venčeslav, imeno-
van 28. 9. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
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gradbeništvo; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-34061

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03770 z dne 11. 1. 1996 pri subjektu
vpisa  TAPO,  Proizvodnja  pohištva  in
opreme, p.o., Ljubljana, Celovška 317, se-
dež: Celovška 317, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00589/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5143926
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šuštar Anton, razrešen 10. 6. 1995;
zastopnik Trpin Andrej, Škofja Loka,  Pod
Plevno 39, imenovan 10. 6. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d., direktorja.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-34084

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
9418486 z dne 25. 1. 1996 pri subjektu vpi-
sa SOJONA, trgovina in storitve, d.o.o.,

Nadlesk, sedež: Nadlesk 28, Stari trg pri
Ložu, pod vložno št. 1/17754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5629454
Osnovni kapital: 1,662.712,20 SIT
Ustanovitelj: Okoliš Janez, Stari trg pri

Ložu, Nadlesk 28, vstopil 6. 4. 1992, vložek
1,662.712,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Oko-
liš Janez, razrešen 29. 12. 1994 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-34138

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03781 z dne 24. 11. 1995 pri subjektu
vpisa VIVEKA, podjetje za razvoj, d.o.o.
Ljubljana, sedež: Ulica bratov Učakar 56,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07999/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5406552
Firma: OM DIP, podjetje za razvoj,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: OM DIP, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Obirska 1a
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1995: 011 Pri-

delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 012 Živinoreja; 013 Poljedelstvo, pove-
zano z živinorejo – mešano kmetijstvo; 02
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 153 Prede-
lava in konzerviranje sadja in vrtnin; 155
Predelava mleka in proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 157 Proizvodnja krmil za prehrano
živali; 158 Proizvodnja drugih živil; 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 181 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov; 192 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 193 Proizvodnja obutve; 201 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 211 Proizvodnja
vlaknin, papirja in kartona; 212 Proizvod-
nja izdelkov iz papirja in kartona; 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 241 Proizvodnja osnovnih
kemikalij; 2416 Proizvodnja plastičnih mas
v primarni obliki; 245 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev, parfumov in toaletnih sredstev; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Pro-

izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 261
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov;
262 Proizvodnja neognjevzdržne keramike,
razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 264 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 284 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 311 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 314 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 315 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
316 Proizvodnja druge električne opreme;
341 Proizvodnja motornih vozil; 342 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic, polprikolic; 343 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 351 Gradnja in popravilo la-
dij, čolnov; 371 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 372 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 410 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in anali-
ze; 744 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8041 De-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3394 Št. 46 – 31. VII. 1997

javnost vozniških šol; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 853 Socialno varstvo; 9132 Dejav-
nost političnih organizacij; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-34191

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05293 z dne 16. 11. 1995 pod št. vložka
1/27001/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5919983
Firma: TOMY Zupančič & Co., pod-

jetje za gostinske storitve in trgovino,
d.n.o., Višnja Gora

Skrajšana firma: TOMY Zupančič &
Co., d.n.o., Višnja Gora

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Višnja Gora, Zgornja Draga 10
Ustanovitelja: Zupančič Irena in Zupan-

čič Tomaž, oba iz Višnje Gore, Zgornja Dra-
ga 10, vstopila 9. 11. 1995, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Zupančič Irena in Zupančič Tomaž,
imenovana 9. 11. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1995: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1581 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 177 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih izdelkov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1824 Poizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2663 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje

voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5262

Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-34192

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05309 z dne 15. 1. 1996 pod št. vložka
1/27260/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5924006
Firma:  HRIBERNIG,  strešne  kon-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kočenska 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: HRIBERNIG DACH-

DECKUNGSGESELLSCHAFT m.b.H.,
Völkermarkt, Klagenfurter Strasse 55, vstop
10. 10. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Terčelj-Schweitzer Robert, Ljublja-
na, Topniška 70, imenovan 10. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 264 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 281 Pro-
izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 361 Proizvodnja pohištva;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.
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Rg-34195

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05416 z dne 11. 1. 1996 pod št. vložka
1/23194/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5775922001
Firma: C.S.C., d.o.o., Ljubljana, pod-

jetje za razvoj in računalniško svetova-
nje – trgovina HOBBIT CELJE

Skrajšana firma: C.S.C., d.o.o. –
HOBBIT CELJE

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Celje, pos. trg. ce. Rimljanka,

Savinova 3
Ustanovitelj: C.S.C., d.o.o., Ljubljana,

podjetje za razvoj in računalniško svetova-
nje, Brezovica, Rimska c. 35, vstop 14. 11.
1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cikač Tadej, Brezovica, Rimska c.
35, imenovan 14. 11. 1995, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213
Kinematografska dejavnost; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-34220

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05788 z dne 11. 1. 1996 pod št. vložka
1/27250/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev in zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti in prenos iz OGS Koper s temile podatki:

Matična št.: 5678633
Firma: ARKE, mednarodni prevozi in

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Črtomirova 23
Osnovni kapital: 1,971.629 SIT
Ustanovitelj: Tahirovič Muris, izstop 22.

11. 1995; Kamnikar Rudi, Ljubljana, Črto-
mirova 23, vstop 22. 11. 1995, vložek
1,971.629 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tahirovič Muris, razrešen 22. 11.
1995; direktor Kamnikar Rudi, imenovan
22. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vl.
št. 1/3518/00.

Rg-34236

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05867 z dne 9. 1. 1996 pri subjektu vpisa
BREUER, avtohiša in zastopstvo, d.o.o.,
sedež: Letališka 16, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26893/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5402239

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Prebil Pavel, razrešen 20. 11. 1995; di-
rektorica Resnik Hedvika, Domžale, Stri-
tarjeva ulica št. 50, imenovana 20. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev, prokurist Bre-
uer Norbert, Weissach im Tal, Nachtigal-
lenstr. 6, imenovan 22. 12. 1994.

Rg-34237

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05870 z dne 9. 1. 1996 pod št. vložka
1/27234/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926459
Firma: Rudolf MIN Pavlovčič, d.n.o.,

družba za promocijo umetnosti in obliko-
vanje, Tržaška 269, Ljubljana

Skrajšana firma: Rudolf MIN Pavlov-
čič, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Tržaška 269
Ustanovitelja: Pavlovčič Igor, Ljubljana,

Tržaška 269, in Rudolf Jurij, Ljubljana, Ei-
prova ulica 19, vstopila 12. 12. 1995, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Pavlovčič Igor in Rudolf Jurij, imeno-
vana 12. 12. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1996: 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti.

Rg-34249

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05928 z dne 18. 12. 1995 pri subjektu
vpisa STOL INTERIER LJUBLJANA, tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Celovška
71a, Ljubljana, pod vložno št. 1/09372/00
vpisalo v sodni register tega sodišča popra-
vo sklepa Srg 18730/94 zaradi napačnega
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5428475
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, d.d., Kamnik, Ljub-

ljanska 45, vstop 5. 9. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34285

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11693 z dne 24. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  BSI,  mednarodni  poslovni  servis,
Ljubljana, podjetje za mednarodne po-
slovne servise, d.o.o., sedež: Galjevica 52,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10474/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5474582
Firma: BSI, mednarodne poslovne sto-

ritve, d.o.o.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3396 Št. 46 – 31. VII. 1997

Skrajšana firma: BSI, d.o.o.
Osnovni kapital: 8,557.000 SIT
Ustanovitelj: Torsch Frederick Robert,

Ljubljana, Melikova 36, vstop 20. 9. 1990,
vložek 8,557.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Skomina Lauro, Piran, Vilharjeva 6,
imenovan 25. 5. 1994; zastopnik Mark Ed-
ward Heintzman, razrešen 25. 5. 1994.

Dejavnost se razširi na: organizacijo in
izvedbo tečajev, seminarjev in metasemi-
narjev, konzultacij ter izdajanje brošur (pri-
ročnikov) s področja: izboljševanja uspe-
šnosti prodaje, poslovnega komuniciranja,
izvajanja prezentacij.

Celotna dejavnost se sedaj glasi: izvaja-
nje in trženje računalniških storitev: time
sharing računalnikov in računalniških pro-
gramov – software, elektronska pošta, ti-
skanje s tiskalnikom; poslovne storitve: nu-
denje tajniških storitev, fotokopiranje, izde-
lava kalkulacij, pomoč pri komunikaciji v
tujih jezikih; izobraževanje s področja regi-
strirane dejavnosti: izobraževanje za poslov-
no angleščino, izobraževanje za uporabo ra-
čunalniških programov, izobraževanje za
menedžerstvo; organizacija in izvedba teča-
jev, seminarjev in metaseminarjev, konzul-
tacij in izdajanje brošur (priročnikov) s po-
dročja: izboljševanja uspešnosti prodaje, po-
slovnega komuniciranja, izvajanja prezen-
tacij.

Rg-34289

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10358 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ELSE, podjetje za elektro inštalaci-
je, servisne storitve in trgovino, d.o.o.,
Cerknica, sedež: Bločice 26, Grahovo, pod
vložno št. 1/13747/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5545838
Osnovni kapital: 4,469.739,70 SIT
Ustanovitelja: Janeš Milan, Cerknica, Si-

nja Gorica 37, in Braniselj Boris, Cerknica,
Videm 40, vstopila 11. 11. 1991, vložila po
2,234.869,85 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-34293

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10443 z dne 13. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KOMPAS ART, galerijsko in trgo-
vinsko podjetje, d.o.o., sedež: Slovenska
c. 36, Ljubljana, pod vložno št. 1/17817/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5620902
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kompas Holidays, d.o.o.,

Ljubljana, Slovenska c. 36, vstop 22. 4.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-34383

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

94/14822 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu
vpisa MATEJ, d.o.o., Ljubljana-Črnuče,
podjetje za trgovinsko, gostinsko, turistič-
no, proizvodno in storitveno dejavnost,
sedež: Colnarjeva 3, Ljubljana-Črnuče,
pod vložno št. 1/17191/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5605199
Firma: LDD TEHNIK, trgovina, pro-

izvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LDD TEHNIK, d.o.o.
Sedež: Rovte, Rovtarske žibrše 24
Ustanovitelj: Matuš Aleksander in Ma-

tuš Karmen, izstopila 11. 10. 1994; Logar
Danilo-Dušan, Rovte, Rovtarske žibrše 24,
vstopil 11. 10. 1994, vložil 8.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Matuš Aleksander in zastopnica Ma-
tuš Karmen, razrešena 11. 10. 1994; direk-
tor Logar Danilo-Dušan, imenovan 11. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-34385

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14880 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu
vpisa IPAM, proizvodno, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Valvazor-
jeva 17, Izlake, pod vložno št. 1/21402/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5724619
Firma: IPAM, d.o.o., proizvodno, tr-

govsko in storitveno podjetje
Osnovni kapital: 2,027.000 SIT
Ustanovitelji: Pišek Aleš, Pišek Marija

st., Pišek Anton in Pišek Marija, ml., vsi iz
Izlak, Valvazorjeva 17, vstopili 12. 11.
1992, vložili po 506.750 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-34415

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16145 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu
vpisa S&M, d.o.o., firma za trgovino, za-
stopanje, svetovanje in storitve, sedež:
Prisojna 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/08070/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5393574
Firma: S&M, d.o.o., firma za trgovino,

zastopanje, svetovanje in storitve, Prisoj-
na 5, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Senečič Marjan, Ljubljana,

Prisojna 5, vstop 17. 7. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 286 Pro-
izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-

nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živi-
mi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 742 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 744 Ekonomska propagan-
da; 923 Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-34432

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16764 z dne 14. 12. 1995 pri subjektu
vpisa PANCE-TOP, okrepčevalnica, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Šmarje-Sap, Pan-
ce 21, sedež: Pance 21, Šmarje-Sap, pod
vložno št. 1/15958/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5593409
Osnovni kapital: 1,624.480 SIT
Ustanoviteljica: Glavič Andreja, Šmarje

Sap, Pance 21, vstop 17. 2. 1992, vložek
1,624.480 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 151 Proizvodnja, predelava in kon-
zerviranje mesa in proizvodnja mesnih iz-
delkov; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno
zrezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
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ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-

na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninam,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve

kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34458

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17242 z dne 28. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MEUS, d.o.o., družba za proizvod-
njo, posredovanje in prodajo, sedež: Až-
manova 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/07831/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5603960
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Vrbošek Igor, Ljubljana,

Slomškova 3, vstop 28. 6. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1995: 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
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torna vozila in njihove motorje; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-

delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 543 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031

Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-38700

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04448 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa
SRI SATHYA SAI BABA – MEKOILO
IN DRUŽBENIK, center za zdravo živ-
ljenje, d.n.o., sedež: Potiskavec 11, Stru-
ge, pod vložno št. 1/20774/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5716667
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1996: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač.

Rg-38701

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04916 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa FIMEX 2000, družba za finančne
storitve, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno
št. 1/22264/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5743206
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Logar-Filipič Ana, Ljub-

ljana, Ulica Lili Novy 20, vstopila 22. 3.
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1993 in Gjurkovik Gjorgje, Skopje, Rimska
2a, vstopil 5. 10. 1995, vložila po 1,617.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2215 Drugo založništvo;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigaci-

jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 4221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 720 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-38702

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04944 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
NORD CONSULTING, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska 156, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04373/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, osnov-
nega kapitala in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5341167
Sedež: Ljubljana, Sneberska 30
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Merjasec Marjan, Medvo-

de, Zgornje Pirniče 103, vstopil 12. 10.
1995, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-38703

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04987 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ARBORETUM NOVA, proizvod-
nja, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Radom-
lje, sedež: Volčji Potok 3, Radomlje, pod
vložno št. 1/25268/00 vpisalo sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika, osnov-
nega kapitala, družbenika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5842395
Osnovni kapital: 7,055.520 SIT
Ustanovitelji: Narat Janez, Domžale,

Perkova 23a, vložil 1,520.000 SIT; Per-
govnik Lado, Radomlje, Šlandrova 3, vlo-
žil 501.300 SIT; Tomelj Marta, Radomlje,
Volčji Potok 45a, vložila 501.300 SIT; Bur-
ja Marija, Radomlje, Volčji Potok 47b, vlo-
žila 355.290 SIT; Mikuletič Marko, Ljub-
ljana, Stantetova 9, vložil 178.000 SIT; Ku-
nej Edi, Kamnik, Livarska 5, vložil 84.240
SIT; Iglič Mojca, Radomlje, Gostičeva 11,
vložila 84.240 SIT; Lesjak Slavko, Radom-
lje, Volčji Potok 47a, vložil 84.240 SIT;
Medvešek Janja, Radomlje, Volčji Potok
47a, vložila 84.240 SIT; Špenko Andreja,
Kamnik, Žebljarska 6, vložila 84.240 SIT;
Rahne Ivan, Dob, Rača 2, vložil 84.240
SIT; Vrtačnik Lidija, Radomlje, Volčji Po-
tok 47a, vložila 84.240 SIT; Bedenik Kati,
Radomlje, Volčji Potok 5a, vložila 84.240
SIT; Cimerman Renata, Ljubljana, Kvedro-
va 11, vložila 84.240 SIT; Mušič Tomaž,
Kamnik, Podgorje 128, vložil 84.240 SIT;
Grčar Valerija, Radomlje, Hudo 29, vloži-
la 84.240 SIT; Grmek Janez, Domžale, V.
Vlahoviča 3, vložil 84.240 SIT; Sanabor
Miro, Kamnik, Kotarjeva 10, vložil 84.240
SIT; Cerar Vesna, Dob, Gorjuša 6, vložila
84.240 SIT; Keržin Gungl Helena, Ljublja-
na, Sojerjeva 30, vložila 84.240 SIT, – vsi
vstopili 21. 1. 1994; Souvan Leo, Ljublja-
na, Mestni trg 24, vstopil 25. 5. 1995, vlo-
žil 275.200 SIT, ter Ocepek Aleš, Radom-
lje, Gostičeva 85, vložil 1,520.000 SIT;
Močnik Zinka, Radomlje, Pelechova cesta
41, vložila 501.300 SIT; Jerman Valter,
Ljubljana, Okiškega 43, vložil 355.290
SIT; Miš Melita, Dob, Gorjuša 8, vložila
84.240 SIT – vsi vstopili 21. 1. 1994, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ocepek Aleš, razrešen 25. 5. 1995; di-
rektor Ban Ignac, Domžale, Ul. Simona Jen-
ka 12, imenovan 25. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0201 Gozdarstvo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.
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Rg-38705

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05023 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BRIAL, podjetje za knjigovodski in
ekonomski inženiring, storitve in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, Celovška 143, se-
dež: Celovška 143, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18409/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo firme, osnov-
nega kapitala, sedeža, družbenikov, zastop-
nikov, prokurista in spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5917751
Firma: SloWtrust, mednarodna trgo-

vinska družba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SloWtrust, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Resljeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kragelj Albin in Kragelj

Brigita, oba izstopila 12. 10. 1995; Win-
disch Graetz Mariano Ugo, Angelo d’Alife,
P.zza Umberto 17, vstop 12. 10. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kragelj Albin in direktorica Kragelj
Brigita, oba razrešena 12. 10. 1995; zastop-
nica Dobnik Carmen, Ljubljana, Županči-
čeva 12, imenovana 12. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-

be; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 732 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 743 Tehnični
preizkusi in analize; 744 Ekonomska pro-
paganda.

Rg-38706

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05221 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
ZLATI OREL – BABIČ & CO., trgovina
in storitve, d.n.o., Dragomer, Ob gozdu 7,
sedež: Ob gozdu 7, Dragomer, pod vložno
št. 1/25846/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5867401
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1596 Proizvodnja ur; 2612 Oblikovanje in
obdelava ravnega stekla; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 275 Livarstvo; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7460 Poizvedoval-

ne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 8520
Veterinarstvo; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-38709

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05516 z dne 23. 2. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  EMONA  ELEKTRONSKI
CENTER, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
130, sedež: Šmartinska 130, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis pravnih posledic
lastninskega preoblikovanja, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, pooblastil za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in vpis čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5059054
Osnovni kapital: 90,144.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 18,280.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložek 4,420.000 SIT; Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vložek 4,420.000 SIT – vsi trije vstopili
31. 5. 1995; E-VPS, d.o.o., Ljubljana, Ljub-
ljana, Šmartinska 130, vstop 21. 12. 1989,
vložek 2,980.000 SIT; Burič Anton, Ljub-
ljana, Pokopališka ul. 2, vložil 1,090.000
SIT; Bolta Marija, Domžale, Kamniška ce-
sta 14, vložila 1,090.000 SIT; Žontar Jasna
Marija, Ljubljana, Aleševčeva 48, vložila
1,090.000 SIT; Jamnik Jurij, Ljubljana, Gre-
gorčičeva ulica 15, vložil 940.000 SIT;
Skandali Igor, Ljubljana, Clevelandska 15a,
vložil 1,000.000 SIT; Borlovan Darinka,
Ljubljana Polje, Pot v Zeleni gaj 28b, vloži-
la 600.000 SIT; Gerjol Desanka, Ljubljana,
Vrhovci, Cesta V. št. 11, vložila 470.000
SIT; Nikolovski Cvetka, Ljubljana, Prušni-
kova ulica 6, vložila 460.000 SIT; Nanut
Tatjana, Ljubljana, Ribniška ulica 23, vlo-
žila 480.000 SIT; Kerševan Marko, Ljublja-
na, Čopova ul. 9, vložil 630.000 SIT; Raz-
tresen Vesna, Ljubljana, Dragomerška ulica
66, vložila 430.000 SIT; Kranjc Anton,
Ljubljana, Topniška ulica 21, vložil 720.000
SIT; Koželj Vito, Ivančna Gorica, Mevce 8,
vložil 280.000 SIT; Kocjančič Rudolf, Ljub-
ljana, Litostrojska ulica 32, vložil 550.000
SIT; Pibernik Samo, Ljubljana, Na Korošci
2, vložil 230.000 SIT; Černe Darislav, Ljub-
ljana, Marinkov trg 2, vložil 560.000 SIT;
Klešnik Irena, Ljubljana Polje, Pot na Hreše
10, vložila 540.000 SIT; Pene Irena, Ljub-
ljana Polje, Pot v mejah 10, vložila 70.000
SIT; Zupančič Valentina, Ljubljana, Cleve-
landska 15a, vložila 410.000 SIT; Vovk Jo-
že, Ljubljana, Izletniška ulica 2, vložil
510.000 SIT; Jamnikar Gregor, Ljubljana,
Ilirska ulica 4, vložil 230.000 SIT; Bjelopo-
ljak Mirsad, Ljubljana, Kogojeva ulica 10,
vložil 340.000 SIT; Juvančič Sašo, Ljublja-
na, Chengdujska cesta 10, vložil 240.000
SIT; Štrekelj Bernard, Ljubljana, Kriva pot
35, vložil 620.000 SIT; Žorž-Burič Metka,
Ljubljana, Pokopališka ulica 2, vložila
100.000 SIT; Nikolovski Blagoje, Ljublja-
na, Prušnikova ulica 6, vložil 330.000 SIT;
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Žontar Nives, Ljubljana, Aleševčeva 48,
vložila 190.000 SIT; Žontar Dejan, Ljublja-
na, Aleševčeva 48, vložil 140.000 SIT; Bol-
ta Vlasta, Domžale, Kamniška cesta 14, vlo-
žila 100.000 SIT; Kranjc Andreja, Brežice,
Pešpot 30, vložila 380.000 SIT; Kerševan
Teja, Ljubljana, Rusjanov trg 8, vložila
100.000 SIT; Kerševan Metka, Ljubljana,
Rusjanov trg 8, vložila 330.000 SIT; Ster-
garšek Tina, Škofljica, Pijava Gorica 209,
vložila 190.000 SIT; Žontar Marko, Ljub-
ljana, Aleševčeva 48, vložil 260.000 SIT –
vsi vstopili 31. 5. 1995; Agroemona Dom-
žale, d.o.o., Domžale, Levstikova 39, vlo-
žek 630.000 SIT; Tovarna močnih krmil,
d.o.o., Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Kavči-
čeva 72, vložek 450.000 SIT; EMONA Me-
sna industrija Zalog, Ljubljana Zalog, Agro-
kombinatska 63, vložek 3,520.000 SIT;
EMONA Ribarstvo, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 17, vložek 180.000 SIT; EMONA
Blagovni center d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 130, vložek 18,484.000 SIT; EMONA
Commerce, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Šmartinska 130, vložek 3,610.000 SIT; H-
BERNARDIN, d.o.o., Portorož, Portorož,
Obala 2, vložek 1,350.000 SIT; EMONA
Globtour, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Šmar-
tinska 130, vložek 1,800.000 SIT; EMONA
Merkur, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Šmar-
tinska 130, vložek 9,190.000 SIT; EMONA
Maximarket, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Trg revolucije 1, vložek 2,790.000 SIT;
EMONA, Industrija plastične in kovinske
opreme, d.o.o., Preserje, Kamnik pod Kri-
mom 142, vložek 270.000 SIT; EMONA
Merkur Ptuj, d.o.o., Ptuj, Murkova 2, vlo-
žek 270.000 – vsi vstopili 21. 12. 1989, ter
Stergaršek Marjan, Škofljica, Pijava Gorica
209, vložil 1,350.000 SIT, Farma Ihan,
d.o.o., Domžale, Ihan 48, vložek 450.000
SIT – oba vstopila 31. 5. 1995, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stergaršek Marjan, Škofljica, Šavna
peč 209, Pijava Gorica. razrešen in dne
31. 5. 1995 ponovno imenovan, zastopa
družbo z omejitvijo, da za nabavo, prodajo
ali obremenitev nepremičnin ter najemanje
posojil ali dajanje poroštev, ki presežejo
znesek 100.000 DEM tolarske protivredno-
sti potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Rutar Franc,
Škraba Janez in Bolta Marija, vstopili 31. 5.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1996: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-

vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8022 Srednješolsko tehniško in poklicno
izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo št. LP 00395/00308-
1995/IJS z dne 20. 11. 1995 vpisano s skle-
pom Srg 5516/95 z dne 23. 2. 1996.

Rg-38710

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05547 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa ALTECH, Alternativne tehnologije,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, sedež:
Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/02231/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža ter razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5288134
Firma: ALTECH, Alternativne tehno-

logije, d.o.o.
Skrajšana firma: ALTECH, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Verovškova 58
Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 300 Proizvod-
nja pisarniških strojev in računalnikov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Rg-38711

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05794 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
LRC – LJUBLJANSKI RAČUNALNIŠKI
CENTER, podjetje za razvoj informati-
ke, računalništvo, trženje, inženiring,
proizvodnjo..., d.o.o., Ljubljana, Cesta 24.
junija 23, sedež: Cesta 24. junija 23, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, sedeža, osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5376149
Firma: LRC – LJUBLJANSKI RAČU-

NALNIŠKI CENTER, podjetje za razvoj

informatike, računalništvo, trženje, inže-
niring, proizvodnjo in servisiranje raču-
nalniške in elektronske opreme, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Tržaška 40
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelji: Levstek Zoran Anton, Mo-

horovič Boris in Trpin Tomislav, vsi izsto-
pili 28. 11. 1995; Zalokar Anton, Celje, Tru-
barjeva 53, vstopil 20. 2. 1990, vložil
855.000 SIT; Pečavar Dušan, Domžale,
Ljubljanska cesta 80, vstopil 5. 12. 1995,
vložil 855.000 SIT; Štefančič Stanislav,
Brezje, Črnivec 16, B53a, vstopil 5. 12.
1995, vložil 90.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Levstek Zoran Anton, razrešen 28.
11. 1995, zastopnik Zalokar Anton, imeno-
van 5. 12. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev kot namestnik direktorja, direktor Peča-
var Dušan, imenovan 5. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 2215
Drugo založništvo; 223 Razmnoževanje
posnetih nosilcev zapisa; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 3002 Poizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6512 Drugo
denarno posredništvo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-38712

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05798 z dne 12. 1. 1996 pri subjektu
vpisa LUMI, založništvo in kulturne pri-
reditve, d.o.o., sedež: Marinkov trg 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05590/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, sedeža, dejavnosti,
zastopnika, družbenikov, poslovnih deležev
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5341221



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3402 Št. 46 – 31. VII. 1997

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

Sedež: Ljubljana, Kersnikova 3a
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelji: Hanžek Matjaž in Turnšek

Nada, oba izstopila 20. 11. 1995; Pavlovčič
Igor, Borovnica, Demšarjeva ulica 16 in Fi-
lipič Rok, Vrtojba, Laze 5, oba vstopila 20.
11. 1995, vložila po 754.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Filipič Rok, imenovan 20. 11. 1995, kot
direktor vodi posle družbe in jo zastopa v
pravnem prometu neomejeno, razen pri skle-
panju pogodb, katerih vrednost presega
10.000 DEM (desettisoč mark) v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve pogodbe in pri
sklepanju pogodb o nakupu ali prodaji os-
novnih sredstev večjih vrednosti ter sklepa-
nju pogodb o odtujevanju nepremičnin, ki
jih lahko sklepa le s soglasjem drugega dru-
žbenika Igorja Pavlovčiča; direktor Hanžek
Matjaž, razrešen 20. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1996: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost
papirnic; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38713

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05807 z dne 8. 2. 1996 pod št. vložka
1/27412/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926351
Firma: GAYUN & GAYUN, transport

in trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GAYUN & GAYUN,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Križna ulica 3
Ustanovitelji: Gayun Vladimir, Gayun

Lyudmyla, Gayun Zhanna in Gayun Viktor,
vsi iz Zaporožja, Majakovskogo 7/61, vsto-
pili 24. 11. 1995, odgovornost: odgovarjajo
s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Gayun Vladimir, zastopnica Gayun
Lyudmyla, zastopnica Gayun Zhanna in za-
stopnik Gayun Viktor, vsi imenovani 24.
11. 1995, zastopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 2. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-

zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-38715

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05896 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
Eli Lilly (Suisse) S.A., Podružnica v Ljub-
ljani, sedež: Parmova 53, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25954/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5878730
Sedež: Ljubljana, Vošnjakova 2.

Rg-38717

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05923 z dne 13. 2. 1996 pod št. vložka
1/27425/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926548
Firma: M.A.X. – SFILIGOJ in drugi,

proizvodnja in trgovina, d.n.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: M.A.X. – SFILIGOJ
in drugi d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Knezova 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Sfiligoj Marjan in Sfiligoj

Barbara, oba Ljubljana Polje, Kamnogoriška

49, vstopila 31. 5. 1995, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sfiligoj Marjan, zastopa družbo brez
omejitev in zastopnica Sfiligoj Barbara, za-
stopa družbo brez omejitev kot pomočnica
direktorja – oba imenovana 31. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1996: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
174 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 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 176 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih materialov; 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 182 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les, trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
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in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetčnimi in toa-
letnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z

medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 603 Cevovodni transport; 611
Pomorski promet; 6110 Pomorski promet;
612 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
622 Izredni zračni promet; 7220 Izredni
zračni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-

jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-38718

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05935 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  KIMAVEC,  storitveno  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Metoda Mikuža 12, se-
dež: Metoda Mikuža 12, Ljubljana, pod
vložo št. 1/17759/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti, za-
stopnikov in ustanoviteljev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5620759
Ustanovitelji: Baranašič Mitja, Anhovo,

Deskle, Srebrničeva 20, Baranašič Zlatica,
Ljubljana, Ul. Metoda Mikuža 12, oba vsto-
pila 23. 5. 1994, Rogelj Ignac, Ljubljana,
Kašeljska 42, Korelc Simona, Ljubljana,
Gustinčarjeva 5, oba vstopila 12. 10. 1995 –
vložili po 375.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rogelj Ignac, imenovan 12. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 012 Živinoreja; 0130 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
151 Proizvodnja, predelava in konzervira-
nje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov;
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 153 Predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 154 Proizvod-
nja rastlinskih in živalskih olj in maščob;
155 Predelava mleka in proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 156 Mlinarstvo, proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 157 Proizvod-
nja krmil za prehrano živali; 158 Proizvod-
nja drugih živil; 159 Proizvodnja pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 221 Založniš-
tvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane sto-
ritve; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
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zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6210 Zračni promet na rednih linijah;
6220 Izredni zračni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
921 Filmska in videodejavnost; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 925 Dejavnost knjižnic, arhi-
vov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;

926 Športna dejavnost; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-38719

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06033 z dne 8. 2. 1996 pri subjektu vpisa
MKZ, Skladiščno transportni center,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 45, Čr-
nuče-Nadgorica, pod vložno št. 1/14582/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala ter družbenika
in firme s temile podatki:

Matična št.: 5543355
Firma:  MKZ,  skladiščno  transportni

center, d.o.o.
Osnovni kapital. 24,660.075 SIT
Ustanovitelj: Mohorjeva družba v Celov-

cu, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Poljanska c.
97, vstop 19. 12. 1995, vložek 12,576.638
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38721

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/06048 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu
vpisa JAGER GRAFIKA, d.o.o., Grafič-
ne storitve in proizvodnja Ljubljana,
Obirska 27a, sedež: Obirska 27a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenika, osnovnega kapitala ter raz-
širitev in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5570719
Firma: MEDITRADE GRAFIČNI STU-

DIO, grafična dejavnost, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MEDITRADE GRA-

FIČNI STUDIO, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 8,089.693 SIT
Ustanovitelja: Jager Miroslav, Ljublja-

na, Obirska 19, vstopil 24. 1. 1992, vložil
3,963.950 SIT, Meditrade, d.o.o., Ljublja-
na, Ljubljana, Vodovodna 100, vstop 8. 11.
1995, vložek 4,125.743 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo

in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
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mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481

Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-38722

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06100 z dne 8. 2. 1996 pod št. vložka
1/27410/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926769
Firma: BMD INVEST, d.o.o., podjetje

za proizvodnjo, storitve in trgovino, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: BMD INVEST, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kamniška 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ocvirk Mojmir, Celje, Za-

grad 58, Tomažič Franc, Nova Gorica, Can-
karjeva 40 in Darjo Bon, Kromberg, Bratov
Hvalič 234, vsi vstopili 16. 11. 1995, vložili
po 500.000 SIT, odgovornost ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ocvirk Mojmir, imenovan 16. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 2. 1996: 316
Proizvodnja druge električne opreme; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 511 Posredništvo; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-38723

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00005 z dne 22. 4. 1996 pod št. vložka
1/04049/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5336643002
Firma: TERMOTOM, d.o.o., Borovni-

ca – Podružnica Vrhnika
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Vrhnika, Prisojna pot 11
Ustanovitelj: Termoton, d.o.o., Borovni-

ca, Borovnica, Ulica bratov Mivšek 24,
vstop 29. 6. 1994, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petelin Tomislav, Vrhnika, Krožna
pot 8c, imenovan 29. 6. 1994, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost družbe: trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-

di; trgovina na debelo v tranzitu; opravlja-
nje zastopniških, posredniških, agencijskih
in komisijskih storitev; prevoz potnikov in
blaga v cestnem prometu; rent-a-car; lea-
sing; kmetijska proizvodnja in kooperacija;
organizacija proizvodnje in storitev ter koo-
peracije na področju materialne proizvod-
nje, intelektualnih storitev, inženiring, mar-
keting in svetovanje na področju trgovine in
proizvodnje; zaključna dela v gradbeništvu;
montaža v gradbeništvu; zastopanje tujih
firm; konsignacija; gostinske in turistične
storitve vseh vrst; organiziranje sejmov in
razstav; prodaja na sejmih, po pošti, na tere-
nu, od vrat do vrat; proizvodnja in predela-
va plastičnih, kovinskih in lesnih izdelkov
vseh vrst; opravljanje računovodskih stori-
tev; računalniški inženiring; finančni inže-
niring; menjalniški posli.

Rg-38725

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00176 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MAN, Gospodarska vozila, d.o.o.,
sedež: Celovška 182, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25681/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5860601
Firma: MAN, Gospodarska vozila Slo-

venija, d.o.o.

Rg-38726

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00187 z dne 22. 2. 1996 pod št. vložka
1/27472/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5931851
Firma: ASW, družba za izdelavo raču-

nalniških programov, d.o.o.
Skrajšana firma: ASW, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Leskoškova 4
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Sanolabor, d.d., Ljublja-

na, Leskoškova ul. 4, ASW, d.o.o., Beo-
grad, Zetska 11, oba vstopila 16. 1. 1996,
vložila po 800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vlastelica Niko, Ljubljana, Puhova
10, imenovan 16. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
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sksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-38727

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00188 z dne 10. 2. 1996 pri subjektu
vpisa LENASSI, engineering, import-ex-
port, d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 26, se-
dež: Gerbičeva 26, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10259/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5446082
Firma: LENASSI, engineering, import-

export, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, C. v Mestni log 55,

TPC Murgle
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1996: 453

Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-38729

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00288 zdne 7. 2. 1996 pod št. vložka
1/27401/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5933692
Firma: MPGE, montažno podjetje Gro-

suplje, d.o.o.
Skrajšana firma: MPGE, d.o.o., Grosup-

lje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grosuplje, Taborska 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hriberski Marjan, Grosup-

lje, Št. Jurij št. 149, Drobnič Martin, Gro-
suplje, Mala vas pri Grosupljem 1a, Štrubelj
Marjan, Šmarje Sap, Šmarje Sap, Ljubljan-
ska 70, Pirc Božidar, Grosuplje, Kersnikova
c. 9, Repar Stanko, Grosuplje, Stranska pot
II/7 – vsi vstopili 18. 1. 1996, vložili po
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Repar Stanko, imenovan 18. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Štrubelj Marjan, imenovan 18. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2522 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-

kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 272 Proizvodnja cevi; 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvod-
nja jeklenih cevi; 273 Druga primarna pre-
delava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin
zunaj standardov ECSC; 2733 Hladno pro-
filiranje; 275 Livarstvo; 2751 Litje železa;
2753 Litje lahkih kovin; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 291 Proizvodnja strojev za pro-
izvajanje in izkoriščanje mehanske energi-
je, razen motorjev za letala in motorna vozi-
la; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresor-
jev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 292 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;

453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 511 Posredništvo; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
602 Drug kopenski promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
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delkov široke porabe; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravlja-
nje s holding družbami; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svtovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38731

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00297 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa
SKAPIN, storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Skapinova 11a,. Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16902/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti, zastopnika in ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5687462
Firma: SKAPIN, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SKAPIN, d.o.o.
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Spomeniška

pot 9
Ustanovitelja: Toplak Barbara, izstopila

13. 12. 1995; Toplak Pavel, Ljubljana, Spo-
meniška pot 9, vstopil 4. 3. 1992, vložil
1,508.720 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Toplak Barbara, razrešena 19. 1.
1996; zastopnik Toplak Pavel, razrešen 19.
1. 1996 in imenovan kot direktor, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvod-
nja kakava, čokolade in sladkornih izdel-
kov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogenziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih

izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2751 Litje
železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3530 Proizvodnja zračnih in vesolj-
skih plovil; 3541 Proizvodnja motornih ko-
les; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvod-
nja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38734

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00325 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa PAPEA, trgovina in proizvodnja pa-
pirne embalaže, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Trg oktobrske revolucije 20, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08848/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala ter spremembo ustanovi-
teljev, sedeža, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5420237
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 5
Osnovni kapital: 2,098.287 SIT
Ustanovitelja: Šobar Carmen, izstopila

19. 1. 1996; Mrhar Bobič Alenka, Ljublja-
na, Preglov trg 5, imenovana 19. 1. 1996,
vložila 2,098.287 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mrhar Bobič Alenka, imenovana 19.
1. 1996, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektorica Šobar Carmen, razrešena 19. 1.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in

toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 286 Proizvodnja rezilnega in dru-
gega orodja, ključavnic, okovja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 291 Proizvodnja strojev
za proizvajanje in izkoriščanje mehanske
energije, razen motorjev za letala in motor-
na vozila; 2911 Proizvodnja motorjev in tur-
bin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in na-
prav; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
311 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 312 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 315 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 316 Proizvodnja druge električ-
ne opreme; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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
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debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 527 Popravila izdel-
kov široke porabe; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravlja-
nje s holding družbami; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-38737

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00344 z dne 8. 2. 1996 pod št. vložka
1/27415/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932190
Firma: J.A. ŠUBERT IN OSTALI, pre-

vozi, gradbeništvo, trgovina, d.n.o.
Skrajšana  firma:  J.A.  ŠUBERT  IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Maroltova ulica 10
Ustanovitelja: Šubert Janko in Šubert

Aleš, oba iz Ljubljane, Maroltova ulica 10,
vstopila 22. 1. 1996, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šubert Janko, imenovan 22. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Šu-
bert Aleš, imenovan 22. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 2. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov;

6024 Cestni tovorni promet; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-38739

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00376 z dne 8. 2. 1996 pod št. vložka
1/27414/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932238
Firma: GRENIS-Petrič in ostali, d.n.o.,

trgovina in prevozi
Skrajšana firma: GRENIS-Petrič in

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

odgovornostjo
Sedež: Logatec, Laze 33
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Petrič Banko, Logatec,

Laze 33 in Petrič Eugenija, Logatec, Laze
19, oba vstopila 11. 12. 1995, vložila po
5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Petrič Marjan, Logatec, Laze 33 in direk-
torica Petrič Eugenija, oba imenovana 11.
12. 1995, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 2. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-38745

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00433 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa
3M (East) AG, Podružnica v Ljubljani,
sedež: Trg republike 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25457/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5847842
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Nose Barbara, razrešena 31. 12.
1995; zastopnica Butara Melita, Ljubljana,
Trnovski pristan 12, imenovana 1. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-38747

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00444 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa LIBOMA, Trgovina na debelo in
drobno, gostinstvo in turizem, zunanja tr-
govina in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana,
Kajuhova 1, sedež: Kajuhova 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03179/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5313597
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Mandelj Cecilija, Ljubljana, Kaju-
hova 1, imenovana 20. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531

Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi 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; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na debelo zunaj prodajaln; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 8042
Drugo izobraževanje.
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Rg-38748

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00445 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SPAR-MERCATOR, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
152g, Ljubljana, pod vložno št. 1/10998/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5460620
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152g
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Stritar Luka, razrešen 7. 12. 1995;
prokurist Tavčar Tevž, Ljubljana, Štreklje-
va ulica 6, imenovan 7. 12. 1995.

Rg-38749

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00460 z dne 25. 4. 1996 pri subjektu
vpisa USAR, podjetje za avtokleparstvo
in avtomehaniko ter trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Marije Hvaličeve 6, sedež: Ma-
rije Hvaličeve 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/06384/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5917484
Firma:  USAR,  podjetje  za  avtokle-

parstvo in avtomehaniko ter trgovino,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kušar Franc in Kušar Du-

ša, oba iz Ljubljane, Marije Hvaličeve 6,
vstopila 20. 2. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1996: 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 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 (cate-
ring).

Rg-38750

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00492 z dne 19. 4. 1996 pri subjektu
vpisa TERZIČ & BLAŽEVIČ, podjetje
za storitve v cestnem prometu, d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Steletova 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25546/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenika, zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5859808

Firma: TERZIČ & BEŠIČ, podjetje za
storitve v cestnem prometu, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: TERZIČ & BEŠIČ,
d.n.o., Ljubljana

Ustanovitelji: Terzič Murat, Ljubljana,
Železnikarjeva 16, vstopil 23. 6. 1994, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Blaževič Indira, izstopila 24. 1. 1996;
Bešič Muhamed, Ljubljana, Steletova 6,
vstopil 24. 1. 1996, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Terzič Murat, razrešen 24. 1. 1996 in
ponovno imenovan, zastopa družbo z ome-
jitvijo, da za pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin, gradnjo, rekonstruk-
cijo zgradb, najem kreditov ali dajanje po-
roštev, če znesek preseže 100.000 SIT ter
za nabavo sredstev, ki presegajo 100.000
SIT ali njihovo odtujitev, pred sklenitvijo
posla potrebuje soglasje ustanoviteljev; di-
rektorica Blaževič Indira, razrešena 24. 1.
1996; direktor Bešič Muhamed, imenovan
24. 1. 1996, zastopa družbo z omejitvijo, da
za pridobitev, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin, gradnjo, rekonstrukcijo zgradb,
najem kreditov ali dajanja poroštev, če zne-
sek preseže 100.000 SIT, ter za nabavo sred-
stev, ki presegajo 100.000 SIT ali njihovo
odtujitev, pred sklenitvijo posla potrebuje
soglasje ustanoviteljev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50120 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-

lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-38751

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00506 z dne 4. 4. 1996 pod št. vložka
1/27469/02 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5934885001
Firma: BABILON, d.o.o., Ljubljana,

Podružnica, BABILON CASINO
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana Wolfova 12
Ustanovitelj: Babilon, d.o.o., Ljubljana,

Ljubljana, Kongresni trg 3, vstop 30. 1.
1996, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vršec Igor, Idrija, Rožna 5, imeno-
van 30. 1. 1996, zastopa in predstavlja po-
družnico BABILON CASINO v Ljubljani,
Wolfova 12 v notranjem in zunanjetrgovin-
skem prometu brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 1596 Proizvodnja
piva; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 50103 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi vozili; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-

telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-42148

Okrajno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00542 z dne 10. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa BELUPO, trgovsko podjetje,
d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana, sedež:
Dvoržakova 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/25715/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5860334
Osnovni kapital: 27,257.320,46 SIT
Ustanovitelj: BELUPO, lijekovi i koz-

metika, d.o.o., Koprivnica, Djelekovečka
cesta b.b., Hrvaška, vstop 7. 7. 1994, vložek
27,257.320,46 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-42151

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00970 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa CARINAGENT Svetovanje
pri carinjenju in trgovina, d.o.o., Športna
7, Ljubljana, sedež: Športna 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06817/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnost in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 536739
Osnovni kapital: 3,862.000 SIT
Ustanovitelj:  Klemenčič Vinko, Ljub-

ljana, Športna 7, vstop 17. 4. 1990, vložek
3,862.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij;  5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodajai raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo  z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami;  5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delkI; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom;  5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
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Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;

Rg-42166

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01976 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KALCIC, Elektronske
komponente, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 152, Hala D, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12813/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5504902
Ustanovitelja: Vinšek Miran, izstop 23.

4. 1996; Petrač Mitja, Koper, Rozmanova 3,
vstop 28. 3. 1991, vložek 600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 511
Posredništvo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 517 Druga trgovina na debelo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.

Rg-42167

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01977 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa HARDING, inženiring, tr-
govina, proizvodnja, servis, d.o.o., sedež:
Pugljeva 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/03750/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5436354
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 452

Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 511 Posredništvo; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom;  526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 642
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih neperemič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem;  712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem;  714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eks-

perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-42171

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01996 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KORA, trgovsko in servi-
sno podjetje, d.o.o., sedež: Levarjeva 55,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03210/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5306507
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996: 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela.

Rg-42174

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02004 z dne 13. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27875/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5944724
Firma: MRAVLJE B. IN DRUŽBE-

NIK, gradnje in druge storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  MRAVLJE  B.  IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Dobrunje, Bizoviška

cesta 45
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Mravlje Boštjan, Ljublja-

na-Dobrunje, Bizoviška cesta 45, vstop 17.
4. 1996, vložek 5.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Škrjanc Ani-
ca, Ljubljana-Dobrunje, Bizoviška cesta 61,
vstop 17. 4. 1996, vložek: 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mravlje Boštjan, Ljubljana-Dobrunje,
Bizoviška c. 45, imenovan 17. 4. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Škr-
janec Anica, Ljubljana,-Dobrunje, Bizoviška
c. 45,  imenovana 17. 4. 1996, kot pomočnica
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0130 Mešano kmetijstvo; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavne-
ga pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-

jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom;  55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih;  7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-42177

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02034 z dne 9. 5. 1996 pri
subjektu vpisa CUENTA-LAZAREVIČ &
CO, d.n.o., podjetje za računovodske sto-
ritve, Ljubljana, sedež: Miklošičeva 18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08353/00 vpi-
salo v sodni register tea sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5419239
Firma: CUENTA-LAZAREVIČ & CO,

podjetje za računovodske storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: CUENTA - LAZARE-

VIČ & CO, d.n.o.
Sedež: Ljubljana, Koprska 94
Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1996: 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovane; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje

Rg-42178

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02036 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa CITEX, Podjetje za zuna-
njetrgovinske storitve, zastopanje in sve-
tovanje, inženiring, kupoprodajne stori-
tve, izobraževalno pedagoške storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Boletova 23,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20865/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5695163
Sedež: Ljubljana, Majorja Lavriča 12
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996: 181

Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
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nja drugih oblačil in dodatkov; 183 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov;  191 Strojenje in dodelava
usnja; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193
Proizvodnja obutve; 221 Založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom;  526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske  storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 926 Športna
dejavnost; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-42180

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02042 z dne 13. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27879/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5944767
Firma:  Biopack  HP,  trgovina,  pro-

izvodnja in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  Biopack  HP,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Pogelšek Leon in Pogel-
šek Nika, oba Ljubljana-Šmartno, Rocenska
20, vstopila 27. 3. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Pogelšek Leon, Ljubljana-Šmartno,
Rocenska 20, imenovan 27. 3. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pogelšek Nika,
Pogelšek Brane in Pogelšek Angela, vsi
vstopili 27. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996:
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slašačic;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizi-
ranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nes-
pecialaizirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-42185

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02069 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVOX GA, računalniška
grafika in animacija, d.o.o., Rožna ulica
39, Kočevje, sedež: Rožna ulica 39, Ko-
čevje, pod vložno št. 1/22729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5840856
Firma:  UNIVOX  GA,  računalniška

grafika in animacija, d.o.o., Kidričeva 6a,
Kočevje

Skrajšana firma: UNIVOX GA, d.o.o.,
Kočevje

Sedež: Kočevje, Kidričeva 6a
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 221

Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim po-
vezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 921 Film-
ska videodejavnost; 922 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti.

Rg-42189

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02078 z dne 13. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27878/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5944821
Firma: GRAFIČNI STUDIO K, d.o.o.,

družba za marketing, transport in trgovi-
no

Skrajšana firma: GRAFIČNI STUDIO
K, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Letališka c. 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Koleta Jože,Kočevje, Ki-

dričeva ulica 14, vstop 26. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koleta Jože, Kočevje, Kidričeva ulica
14, imenovan 26. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 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 ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost.

Rg-42194

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02118 z dne 23. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27915/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
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Matična št.: 5944902
Firma: FRADLER, trgovina in zasto-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kokalj Franc, Ljubljana,

Pod vrbami 5, vstop 25. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kokalj Franc, Ljubljana, Pod vrbami
5, imenovan 25. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1996:
5010 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.;  5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-

skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi  stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.;  5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.;  6521 Finančni za-
kup (leasing); 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja.

Rg-42196

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02129 z dne 14. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27885/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5943027
Firma: KROKODIL CAFFEE, podjet-

je za gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: KROKODIL CAFFEE,

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

govornostjo
Sedež: Kamnik, Perovo 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pavli Andrej, Domžale,

Aškerčeva cesta 18, vstop 25. 4. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavli Andrej, Domžale, Aškerčeva
cesta 18,  imenovan 25. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-

pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo,
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah, 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih;  55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem;  71220 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Rg-42199

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02152 z dne 22. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27906/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5945011
Firma: FEDERICA, Trgovsko podjet-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Resljeva 24
Osnovni kapital:1,500.000 SIT
Ustanovitelj: De Biaggio Romeo, Trst,

Via Dell’ Ustrua pt, 114, Italija, vstop 24. 4.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor De Biaggio Romeo, Trst, Italija, Via
Dell’ Ustrua pt, 114, imenovan 24. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Ugrin-Filipič Ines, Koper, Župančičeva uli-
ca 7, imenovana 30. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996: 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.
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Rg-42201

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02184 z dne 14. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28030/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5945119
Firma:  DE  MARCO,  poslovno  in

finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DE MARCO, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Vodnikova 5
Osnovni kapital: 1,522.710 SIT
Ustanoviteljica: Divjak Snežana, Ljub-

ljana, Bratov Učakar 68, vstop 11. 4. 1996,
vložek 1,522.710 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Divjak Snežana, Ljubljana, Bratov
Učakar 68,  imenovana 11. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov: 5170 Druga trgovina na debelo; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-42203

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02235 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SkyScraper,  Podjetje za
gradbeništvo in inženiring, d.o.o., sedež:
Krakovska 27, Ljubljana, pod vložno št.
1/07051/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5374928
Sedež: Ljubljana, Vojkova 63

Rg-42205

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02237 z dne 23. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27916/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5945194
Firma: PET TRADE, d.o.o., družba za

posredovanje in trgovino, Tržaška 118,
Ljubljana

Skrajšana firma: PET TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tržaška 118
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petkovšek Peter, Ljublja-

na, Pod lipami 15, vstop 26. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petkovšek Peter, Ljubljana, Pod
lipami 15, imenovan 26. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih

nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo,
527 Popravila izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-42208

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02458 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SOMAT, podjetje za trans-
port blaga in druge storitve, d.o.o., sedež:
Trnjava 32, Ljubljana, pod vložno št.
1/27890/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in naslova ustano-
viteljice - zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5945003
Sedež: Lukovica, Trnjava 32
Ustanoviteljica: Sovec Marija, Lukovi-

ca, Trnjava 32, vstop 26. 4. 1996, vložek
2,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sovec Marija, Lukovica, Trnjava
32, imenovana 26. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-42209

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02476 z dne 31. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27966/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5949009
Firma: POWERCOM GABER & GLO-

BOČNIK, Proizvodnja, storitve in trgo-
vina, d.n.o.

Skrajšana firma: POWERCOM GRA-
BER & GLOBOČNIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Mengeš, Kersnikova ulica 6
Ustanovitelja: Gaber Aleš, Dob pri Dom-

žalah, Finžgarjeva ulica 20, vstop 20. 5.
1996, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Globočnik Breda, Mengeš, Ker-
snikova ul. 6, vstop 20. 5. 1996, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gaber Aleš, Dob pri Domžalah,
Finžgarjeva 20, imenovan 20. 5. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Glo-
bočnik Breda, Mengeš, Kersnikova ulica 6,
imenovana 20. 5. 1996, kot namestnica di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov, 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializirana prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-

nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-42211

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02623 z dne 14. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28025/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5950287
Firma:  BIJEDIČ  &  AMITI,  d.n.o.,

trgovina in zastopanje.
Skrajšana firma: BIJEDIČ & AMITI,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bijedič Zaim, Modriča,

Tarevačka 45, BIH, vstop 22. 5. 1996, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Amiti Naser, Ljublja-
na, Rožna ulica 27, vstop 22. 5. 1996, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bijedič Zaim, Modriča, BiH, Tarevačka
45,  imenovan 22. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev, razen pri poslih, ki se ne
opravljajo redno v okviru dejavnosti, ali pa
so posebnega in rizičnega pomena, potrebu-
je predhodno soglasje drugega družbenika.
Taki posli so: pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin; gradnja ali rekon-
strukcija zgradb, razen vzdrževalnih del; ka-
pitalska udeležba v drugih družbah; koope-
racijski in drugi trajni posli za dobo, ki je
daljša od enega leta; ustanovitev ali ukini-
tev filial ali obratov; najem kreditov ali da-
janje poroštev: sprejem ali odpust vodilnih
zaposlenih; dodelitev ali odvzem prokure;
redni posli v okviru dejavnosti družbe, pri
katerih vrednot preseže tolarsko protivred-
nost 5.000 DEM; direktor Amiti Naser,
Ljubljana, Rožna ulica 27, imenovan 22. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev, razen
pri posli, ki se ne opravljajo redno v okviru
dejavnosti, ali pa so posebnega in rizičnega
pomena, potrebuje predhodno soglasje dru-
gega družbenika. Taki posli so: pridobitev,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin;
gradnja ali rekonstrukcija zgradb, razen
vzdrževalnih del; kapitalska udeležba v dru-
gih družbah; kooperacijski in drugi trajni
posli za dobo, ki je daljša od enega leta;
ustanovitev ali ukinitev filial ali obratov;
najem kreditov ali dajanje poroštev; spre-
jem ali odpust vodilnih zaposlenih; dodeli-
tev ali odvzem prokure; redni posli v okviru
dejavnosti družbe, pri katerih vrednost pre-
seže tolarsko protivrednost 5.000 DEM.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo;  51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami, 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na deblo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih.

Rg-42212

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 96/02625 z dne 14. 6. 1996 pod št.

vložka 1/28016/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5950309
Firma: LIMIJA S, podjetje za trgovino

in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LIMIJA S, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Subašič Milan, Ljubljana,

Brilejeva 7, vstop 23. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Subašič Milan, Ljubljana, Brilejeva
7,  imenovan 23. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-42215

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02672 z dne 14. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28023/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št. 5950350
Firma: INLASER, podjetje za razvoj

in proizvodnjo laserjev, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INLASER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Skopska ul. 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zadnek Stanko, Ljubljana,

Skopska ul. 2, vstop 28. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zadnek Stanko, Ljubljana, Skopska
ul. 2,  imenovan 28. 5. 1996 zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996:
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2624 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871

Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov
in žic; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov,
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.;  5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 8042
Drugo izobraževanje; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.
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Rg-42216

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02694 z dne 14. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28021/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5950368
Firma: DOMOTEH, trženje, inženiring

in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: DOMOTEH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Rimska 22
Osnovni kapital: 1,695.000 SIT
Ustanovitelj: Pilić Marko, Kamnik, Zi-

kova ulica 1, vstop 29. 5. 1996, vložek
1,695.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pilić Mirko, Kamnik, Zikova ulica 1,
imenovan 29. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbe-
ništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-

ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov, 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami,  priborom; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodidnjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032

Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem;  7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.;  73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-42221

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01211 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GEEMGE, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Zagorje ob Savi,
sedež: Šklendrovec 38, Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/22837/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5785901
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gorenc Andrej, Zagorje ob

Savi, Šklendrovec 38, vstop 22. 2. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Godicelj Vinko, izstop 20. 2. 1995;
Majes Leopold, izstop 20. 2. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Godicelj Vinko, razrešen 20. 2.
1995; zastopnik Majes Leopold, razrešen
20. 2. 1995; direktor Gorenc Andrej,
Zagorje ob Savi, Šklendrovec 38, razrešen
20. 2. 1995 in ponovno imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-42223

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01225 z dne 24. 5. 1996
pri subjektu vpisa SAFE MACHINE MAR-
KET, trgovsko in servisno podjetje, d.o.o.,
sedež: Kermaunerjeva 15, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10417/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev s temile podatki:

Matična št. 547124
Ustanovitelja: Sačer Dušan, Ljubljana,

Kermaunerjeva 15, vstop 13. 11. 1990, vlo-
žek 1,351.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Miklič Andrej, Dol pri Ljubljani, Se-
nožeti 20a, vstop 15. 3. 1995, vložek
150.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-4226

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01268 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ELEKTRO SERVIS, insta-
lacijsko in servisno podjetje, d.o.o., Tr-
bovlje, Ulica 1. junija 4, sedež: Ulica 1.
junija 4, Trbovlje, pod vložno št.
1/04343/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5353661
Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 7430

Tehnično preizkušanje in analiziranje.
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Rg-42227

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01311 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TALIJA & CO, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Plešiče-
va 47, Ljubljana, pod vložno št. 1/24889/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, sedeža,
ustanoviteljev, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5664586
Sedež: Ljubljana, Melikova 6
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Jeram Dejan, izstop 5. 1.

1996; Jeram Sandi, Ljubljana, Plešičeva uli-
ca 47, vstop 5. 1. 1996, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jeram Dejan, razrešen 5. 1. 1996;
direktor Jeram Sandi, Ljubljana, Plešičeva
ulica 47,  imenovan 5. 1. 1996, zastopa druž-
bo obrez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 2. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 511 Po-
sredništvo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelkI; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 522 Trgovina na drobno z živi-
li, pijačami in tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7470
Čiščenje stavb; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-42228

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01887 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ALEA, družba za negospo-
darske in gospodarske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Tbilisijska 81, sedež: Tbilisij-
ska 81, Ljubljana, pod vložno št.
1/03878/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5833094
Osnovni kapital: 1,520.700 SIT
Ustanovitelji: Jutraž  Janez, Ljubljana,

Hudoščkova 1, vstop 17. 12. 1989, vložek
1,500.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jutraž Matija, Ljubljana, Hodoščkova 3,
vstop 17. 12. 1989, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Prijatelj Stanko,
Ljubljana, Clevelandska 15, vstop 17. 12.

1989, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-42229

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01919 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AMA, založništvo, grafično
oblikovanje in marketing, d.o.o., Ljublja-
na, Mestni trg 19, sedež: Mestni trg 19,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08452/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5407176
Firma: AMA, založništvo, grafično ob-

likovanje in marketing, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AMA, d.o.o., Ljublja-

na
Sedež; Ljubljana, Štrekljeva 4.

Rg-42230

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02168 z dne 8. 3. 1996 pri
subjektu vpisa PERLES, Energetika v le-
sarstvu, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 13,
sedež: Miklošičeva 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19458/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5653312
Ustanovitelji: Biljan Vladimir, Zagreb,

Hrvatska, Meduličeva 3, vstop 27. 7. 1992,
vložek 442.093,10 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ciglar Stanko, Vransko, Vransko
68, vstop 27. 7. 1992, vložek 664.568,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Calopek
Dalibor, Zagreb, Budanjščak 7, Hrvatska,
vstop 27. 7. 1992, vložek 470.914,80 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Testen Janez,
izstop 16. 12. 1994; Testen Jana, Ljubljana,
Porentova 3, vstop 16. 1. 1995, vložek
804.390,20 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-42232

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02198 z dne 29. 2. 1996 pri
subjektu vpisa OMIKRON REŽEK IN
OSTALI, trgovina in marketing, k.d., se-
dež: Ob pošti 6, Škofljica pod vložno št.
1/26159/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5893526
Firma: OMIKRON REŽEK, trgovina,

marketing in storitve, k.d.
Skrajšana firma: OMIKRON REŽEK,

k.d.

Rg-42234

Okrožno sodišče v Ljubljanai je s skle-
pom Srg št. 95/02285 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa JAHTS TRANSPORT
LINDIČ, podjetje za tovorne in speciali-
zirane navtične prevoze ter špedicijo,
d.o.o., Ljubljana, Forsterjeva 4, sedež:

Forsterjeva 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/04878/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5346649
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996:

50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij.

Rg-42235

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02299 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa NACIONAL, podjetje za
zastopanje, prodajo, servis in konsalting,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kogojeva 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11834/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5474752
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 2223

Knjigoveštvo in dodelava; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo, 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 725 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-42241

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04021 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TRNOVO, gradbeno obrt-
no podjetje, Ljubljana, d.o.o., sedež: Mir-
je 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/00009/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5072085000
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
12. 12. 1994, vložek 5.580.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; MAKSIMA 1 d.d.,
pooblaščena investicijska družba, Ljublja-
na, Šubičeva 2, vložek 8,350.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Štiglec Josip, iz-
stop 14. 6. 1994; Štiglec Miro, Ljubljana,
Ulica Iga Grudna 3, vstop 20. 12. 1994,
vložek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-42249

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04684 z dne 10. 5. 1996 pri
subjektu vpisa EGZONA, Trgovina, pro-
izvodnja, export-import, d.o.o., sedež:
Marinkov trg 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/20201/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688442
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Firma:  EGZONA,  Trgovina,  pro-
izvodnja, export-import, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana Moste-Polje, Rusja-
nov trg 6.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 01132
Sadjarstvo; 1520 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4521 Splošna
gradbena dela; 454 Zaključna gradbena dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 511 Posredniš-
tvo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551 De-
javnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti
v prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.

Rg-42250

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04689 z dne 10. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa REKI R, podjetje za uvoz-izvoz,
trgovino in transport, d.o.o., Tolstojeva 32,
Ljubljana, sedež: Tolstojeva 32, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06767/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5366038
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 22150

Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopi-
sov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigo-
veštvo in dodelava; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51700 Druga trgovina na
debelo, 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah, 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74820 Pakiranje; 92120 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 92130 Kine-
matografska dejavnost; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo.

Rg-42251

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04733 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ROSINI, trgovina na de-
belo in drobno z obutvijo, d.o.o., Ljub-
ljana, Cigaletova ulica 2, sedež: Cigale-
tova ulica 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/23923/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5769612
Firma: ROSINI, trgovina na debelo in

drobno z obutvijo, d.o.o., Ljubljana,
Šaranovičeva 12

Sedež: Ljubljana, Šaranovičeva 12.

Rg-42254

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05194 z dne 14. 6. 1996 pri

subjektu vpisa STINGER, d.o.o., trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, Prvo-
majska 1, Kamnik, sedež: Prvomajska 1,
Kamnik, pod vložno št. 1/14193/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5542197
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno 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 ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 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; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami;  5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52486 Trgovina
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na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6010 Železniški
promet; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne dejav-
nosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6411 Javne poštne storitve; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih
naprav; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajal-
skih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9120 Dejavnost sindikatov; 9131
Dejavnost verskih organizacij; 9132 De-
javnost političnih organizacij; 9133 Dejav-
nost drugih organizacij, d.n.; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinema-
tografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejav-
nost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 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.

Rg-42255

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05306 z dne 26. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27830/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5923972
Firma: EUROSAD, trgovina na debelo

in drobno, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  EUROSAD,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 244
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kulauzovič Muharem in

Kulauzovič Šemsudin, oba Ljubljana, Ko-
sančeva 14, vstopila 30. 5. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kulauzovič Muharem, imenovan

30. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Kulauzovič Šemsudin, imenovan
30. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 012 Živino-
reja; 013 Mešano kmetijstvo; 014 Storitve
za rastlinsko pridelavo in živinorejo brez
veterinarskih storitev; 015 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 050 Ribištvo, ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 151 Proizvod-
nja, predelava in konzerviranje mesa in pro-
izvodnja mesnih izdelkov, 152 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 153 Predelava in konzerviranje sadja
in vrtnin;  154 Proizvodnja rastlinskih in
živalskih olj in maščob; 155 Predelava mle-
ka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 156
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov, 157 Proizvodnja krmil za prehra-
no živali; 158 Proizvodnja drugih živil; 159
Proizvodnja pijač; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živi-
mi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 651 Denarno posredništvo;
652 Drugo finančno posredništvo; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 721 Svetovanje o računalniških
napravah, 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 745
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
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dovanje delovne sile; 746 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje, 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-42256

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05316 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SIMECO International, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Društvena 20, Ljubljana, pod vložno št.
1/26310/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5899389
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 451

Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-42258

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05346 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa BELOSANA, salon za lepo-
to in zdravje, d.o.o., Ljubljana, Lavriče-
va 4a, Ljubljana, pod vložno št. 1/25427/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5846889
Ustanoviteljica: Klopčič Igor, izstop

11. 4. 1996; Lafer-Korenc Jeanette, Ljub-
ljana, Rožna dolina Cesta XII/11, vstop
11. 4. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje. di-
rektor Klopčič Igor, razrešen 2. 6. 1995.

Rg-42261

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00002 z dne 15. 5. 1996 pri

subjektu vpisa KAJE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Golo 57, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19359/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti, zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5661889
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Branko, Kranj, Šol-

ska ul. 4a, vstop 15. 8. 1993, vložek
1,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jelenkovich Simeone, izstop 30. 11. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jelenkovich Simeone, razrešen
30. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 201
Žaganje in skoblanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 281 Proizvod-
nja gradbenih kovinskih izdelkov; 284 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 361 Proizvodnja pohištva;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 551 Dejavnost hotelov; 602 Drug ko-
penski promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 634 Dejavnost drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing) 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje.

Rg-42262

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00179 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Integral - Avtobusni pro-
met in turizem Zagorje, d.o.o., sedež:
Cesta zmage 4, Zagorje, pod vložno št.
1/10843/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5448719
Ustanovitelja: Sklad R Slovenije za raz-

voj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
16. 12. 1994, vložek 24,200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; INFOND-CENTER
pooblaščena investicijska družba, Maribor,
Trg svobode 6, vstop 4. 12. 1995, vložek
17,970.000 SIT, odgovornost, ne odgovarja.

Rg-42263

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00186 z dne 14. 5. 1996 pod
št. vložka 1/278886/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5931843
Firma: A - MATIC Prusnik & Grčar,

d.n.o., podjetje za posredovanje in trgo-
vino

Skrajšana firma: A - MATIC Prusnik &
Grčar, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Berčičeva 7a
Ustanovitelja: Prusnik Hinko, Ljubljana,

Berčičeva 7a, vstop 29. 11. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Gr-
čar Zdena, Ljubljana, Avgustinčičeva 32,
vstop 29. 11. 1995, odgovornost: odgovarja
z svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Grčar Zdena, imenovana 29. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev; Pru-
snik Hinko, imenovan 29. 11. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-42273

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg 96/00936 z dne 10. 5. 1996, pod št.
vložka 1/27870/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5935725
Firma:  MARJANOVIĆ  IN  DRUGI,

d.n.o., storitveni servis, Ljubljana
Skrajšana  firma:  MARJANOVIĆ  IN

DRUGI, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Adamičeva 9
Ustanovitelja: Marjanović Snežana,

Ljubljana, Bratov Učakar 8, vstop 6. 2.
1996, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Marjanović Zoran, Ljubljana,
Adamičeva 9, vstop 6. 2. 1996, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica, Marjanović Snežana, imenovana
6. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Marjanović Zoran, imenovan
6. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996:
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov, 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5540 Točenje pijač in napitkov, 7470
Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-42277

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00956 z dne 13. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa PINGVIN & COMPANY, podjetje
za gostinstvo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Spodnji Rudnik II/33, Ljubljana,
pod vložno št. 1/26338/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št. 5903106
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Ustanovitelj: Papež Ivan, Ljubljana, Ul.
Pohorskega bataljona 57, vstop 16. 5. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pajazetovič Zlatko, izstop 15. 2.
1996.

Rg-42280

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00964 z dne 24. 5. 1996
pri subjektu vpisa UNICHEM, proizvod-
nja kemičnih izdelkov, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Cilenškova 20, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02195/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5289203
Sedež: Ljubljana, Litijska 31.

Rg-42282
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00984 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/27585/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5938104
Firma:  RECINKO,  d.o.o.,  Kočevje,

podjetje za zaposlovanje in rehabilitacijo
invalidov, Roška cesta 64, Kočevje

Skrajšana  firma:  RECINKO,  d.o.o.,
Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevje, Roška cesta 64
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: MERCATOR-Kmetijsko

gospodarstvo Kočevje, d.o.o., Kočevje, Ko-
lodvorska ulica 23, vstop 16. 2. 1996, vlo-
žek 382.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Gozdno gospodarstvo Kočevje, p.o., Ko-
čevje, Rožna ulica 39, vstop 16. 2. 1996,
vložek 382.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; TRIKON, proizvodnja oblačil, d.d.,
Kočevje, Reška cesta 14, vstop 16. 2. 1996,
vložek 195.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; INKOP, Industrija kovinske opreme
p.o., Kočevje, Reška cesta 15, vstop 16. 2.
1996, vložek 195.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; LIK HOLDING, družba za
upravljanje, razvoj in financiranje, d.o.o.,
Kočevje, Novomeška 5, vstop 16. 2. 1996,
vložek 195.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Občina Kočevje, Kočevje, Ljubljan-
ska cesta 26, vstop 16. 2. 1996, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Merhar Branko, Stara cerkev, Gore-
nje 52,  imenovan 16. 2. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pride-
lovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 01132 Sadjarstvo; 0124 Reja perutni-
ne; 0125 Reja drugih živali; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 0202 Gozdarske storitve;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;  1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov, 2030 Stavbno mi-

zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2122 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.;  3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,
5170 Druga trgovina na debelo, 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 8531 Institucionalno socialno
varstvo; 85312 Dejavnost posebnih social-
novarstvenih zavodov za odrasle; 85314 De-
javnost varstveno delovnih centrov; 85315
Druge oblike institucionalnega varstva;
8532 Izvajanje socialanovarstvenih progra-
mov in storitev; 85324 Druge socialne de-
javnosti, 85325 Dejavnost invalidskih pod-
jetij; 9000 Storitve javne higiene; 90005
Druge storitve javne higiene; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-46022

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/92855 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa MRS INŽENIRING, pod-
jetje za storitve in trgovino, Preserje 44,
Preserje, pod vložno št. 1/22741/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5788650
Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1996:

2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-

ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
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na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami,  pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-

janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-46024

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00215 z dne 21. 3. 1996 pri
subjektu vpisa RDDR, podjetje za inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130,
sedež: Šmartinska 130, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09588/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5444888
Ustanovitelji: Radeta Drago, Ljubljana,

Ul. bratov Učakar 70, vstop 25. 10. 1990,
vložek 574.332,35 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Radeta Darja, Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 70, vstop 25. 10. 1990, vložek
370.537 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
FERING TRADE, d.o.o., izstop 13. 1. 1995;
Filipović Milenko, Ljubljana, Ilirska 5,
vstop 13. 1. 1995, vložek 907.815,65 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 51462 Trgovi-
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na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6312 Skladiščenje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-46044

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10028 z dne 30. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MEDICO - DENTES, d.o.o.,
Ljubljana, Pot na Rakovo jelšo 160, se-
dež: Pot na Rakovo jelšo 160, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24607/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5817854
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Tofant Jagodic Saša, Ljub-

ljana, Pot na Rakovo jelšo 150, vstop 22. 5.
1993, vložek 760.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tofant Svitan, Ljubljana, Kante-
tova 26, vstop 22. 5. 1993, vložek 760.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 7. 1996:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 7133 Daja-
nje pisarniške  in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
8513 Zobozdravstvena dejavnost; 8531 In-
stitucionalno socialno varstvo; 8532 Izva-
janje socialnovarstvenih programov in sto-
ritev.

Rg-46047

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00638 z dne 31. 7. 1996 pod
št. vložka 1/19927/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5673763
Firma: ARS, podjetje za aplikativne ra-

čunalniške storitve, d.o.o., Novakova 1,
Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Novakova 1
Osnovni kapital: 3,881.680 SIT
Ustanoviteljica: Rajkovič Koren Marija,

Radovljica, Cankarjeva 30, vstop 31. 7.
1996, vložek 3,881.680 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Rajkovič Koren Marija, imenovana 31.
7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Izbris zaradi prenosa sedeža, sedaj vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/5801/00.

Rg-46049

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18538 z dne 29. 7. 1996 pri
subjektu vpisa HYPO DERBY, podjetje
za zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.,
Ljubljana, Ul. Borca Petra 11, sedež: Ul.
Borca Petra 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/19246/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5636701
Osnovni kapital: 1,856.000 SIT
Ustanovitelj: Rizvič Husein, Ljubljana,

Ul. Borca Petra 11, vstop 17. 6. 1992, vlo-
žek 1,856.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-46344

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04945 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa A-DESIGN, modno in gra-
fično oblikovanje, d.o.o., Grintovška 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10262/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v k.d., spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5445710
Firma:  VODNIK - OVSENJAK, mod-

no in grafično oblikovanje, k.d., Ljubljana
Skrajšana  firma:  VODNIK – OVSE-

NJAK, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanoviteljici: Vodnik-Ovsenjak An-

dreja, Ljubljana, Šarhova 26, vstop 10. 12.
1990, vložek 1.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Frankol Ire-
na, Ljubljana, Grintovška 2, vstop 26. 4.
1994, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vodnik-Ovsenjak Andreja, razre-
šena 26. 4. 1994 in imenovana za zastopni-
co, ki zastopa družbo brez omejitev kot
komplementarka.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1995: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 183 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve;
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kar-
tona; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 261 Proizvodnja stekla in steklarskih
izdelkov; 262 Proizvodnja neognjevzdržne
keramike, razen tiste za gradbeništvo; pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 263 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 361 Proizvodnja pohištva; 364
Proizvodnja športnih izdelkov; 365 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46668

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01339 z dne 3. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ENERGETSKI SISTEMI
ZA OKOLJE, Podjetje za inženiring,
d.o.o., Vilharjeva 11, Ljubljana, sedež:
Vilharjeva 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/16628/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža. dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5576504
Sedež: Ljubljana, Rovniškova ulica 2
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1996: 221

Založništvo; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inšta-
lacije pri gradnjah; 4531 Električne inšta-
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lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, 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 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal: 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajnniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-46669

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04617 z dne 20. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28362/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5971535
Firma: HUREMOVIĆ & CO., družba

za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: HUREMOVIĆ & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta v Gorice 15d
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Huremović Esad, Ivan-

grad, Črna Gora, Paljuh, Ivangrad, vstop 6.
9. 1996, vložek 1.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Huremović
Senad, Ljubljana, Cesta v Gorice 15d, vstop
6. 9. 1996, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Huremović Esad, imenovan 6. 9. 1996,

zastopa družbo brez omejitev; prokurist Hu-
remović Senad, imenovan 6. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 747 Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Rg-46670

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04738 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ENERGETSKI SISTEMI
ZA OKOLJE, Podjetje za inženiring,
d.o.o., sedež: Rovniškova ulica 2, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16628/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo s temile
podatki:

Matična št.:5576504
Sedež: Ljubljana, Rovšnikova ulica 2

Rg-46671

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04766 z dne 20. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PRAJS, d.o.o., Marketing,
inženiring in trgovina, Robova 25, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5620210
Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1996: 703

Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-46672

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04368 z dne 24. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28385/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5971101
Firma: ICEC HOLDING, svetovanje,

inženiring in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ICEC HOLDING,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ICEC, svetovanje, inženi-

ring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 19. 8. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poglej Igor, Maribor, Koroška cesta
71, imenovan 19. 8. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2111 Proizvod-
nja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kar-
tona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2852 Splošna mehanična
dela; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4030 Oskrba s paro
in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potreb-
ščinami; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7230 Ob-
delava podatkov; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje.

Rg-46675

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04757 z dne 18. 9. 1996 pri
subjektu vpisa V. & S., Veletrgovina in
proizvodnja konfekcije, d.o.o., Trzin, Ber-
gantova 29, Mengeš, pod vložno št.
1/08314/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča popravni sklep srg 1392/96 in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5409616
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vrečko Anton, Koper, Gramšijev trg
7, imenovan 12. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
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Rg-46677

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05980 z dne 29. 4. 1996 pri
subjektu vpisa NAVIS, agencija za organi-
zacijo, posredovanje, zastopanje in sveto-
vanje v domačem in mednarodnem pro-
metu, d.o.o., Parmova 43, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14569/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, de-
javnosti, zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5543860
Firma: NAVIS, agencija za organizaci-

jo, posredovanje, zastopanje in svetova-
nje v domačem in mednarodnem prome-
tu, d.o.o., Ljubljana, Parmova 43

Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovnitelji: Cešek Marinko, Ljublja-

na, Beblerjev trg 7, vstop 16. 12. 1991, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Selakovič Ivan, Ljubljana, Petrovičeva
19,  vstop  16. 12. 1991,  vložek  750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; REEDER-
EIKONTOR MERIDIAN Ges.m.b.H., Wien,
Avstrija, Zieglergasse 3, vstop 25. 7. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Selakovič Ivan, razrešen 25. 7. 1995

Dejavnost, vpisana dne 29.  4. 1996:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Rg-46681

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03956 z dne 19. 9. 1996 pod
št. vložka 1/28356/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5959055
Firma: AVTOFINISH KOPRIVEC, tr-

govina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Po-
dutiška cesta 167

Skrajšana  firma:  AVTOFINISH  KO-
PRIVEC, d.o.o., Ljubljana

Pravnooorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Podutiška cesta 167
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Koprivec Irena, Ljublja-

na, Podutiška cesta 167, vstop 17. 7. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Koprivec Irena, imenovana 17. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-

tor Koprivec Pavel, Ljubljana, Podutiška ce-
sta 167, imenovan 17. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1996: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,

pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46682

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01396 z dne 26. 3. 1996 pri
subjektu vpisa UNI KRISTAL, d.o.o., pro-
izvodnja kalcijevega karbonata, Kresni-
ce, sedež: Kresnice, Kresnice, pod vložno
št. 1/27440/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 3105/95 - spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5904382
Sedež: Kresnice, Kašeljska 113

Rg-46685

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03912 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa MODER, d.o.o., podjetje
za trgovino, marketing, proizvodnjo,
obrtne storitve in zunanjo trgovino, Vi-
dem 37, Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/20659/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, kapitala, dejavnosti, zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5917948
Firma:  THOMY  FREY  EAST,  pod-

jetje za storitve in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana
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Skrajšana firma: THOMY FREY EAST,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Učakar
52

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Moder Vinko, izstop 30.

5. 1996; Moder Matjaž, izstop 30. 5. 1996;
Goričan Mojca, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 52, vstop 30. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Goričan Mojca, imenovana 30. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Moder Vinko, razrešen 30. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1996: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 511 Posredništvo; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-46710

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02198 z dne 2. 8. 1996 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZA KOVINSKE
MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, p.o.,
Lepi pot 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/00386/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5051622
Firma: Inštitut za kovinske materiale

in tehnologije, Lepi pot 11, Ljubljana
Skrajšana firma: IMT
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Izvršni svet LRS z odloćbo

2276/1-58 z dne 4. 8. 1958, izstop 28. 3.
1995; Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, vstop 1. 4. 1991, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1996: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2734 Vlečenje žice;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-

je; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-46713

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04252 z dne 9. 8. 1996 pod
št. vložka 1/28243/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5959128
Firma: POTEZA - LEASING, družba

za leasing, trgovino in poslovne dejavno-
sti, d.o.o., Ljubljana, Celovška 182

Skrajšana firma: POTEZA - LEASING,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 182
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Drobnak Branko, Ljublja-

na, V Murglah 263, vstop 1. 8. 1996, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolar Lea, Domžale, Depala vas 6, vstop 1.
8. 1996, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kolar Lea, imenovana 1. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 8. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kre-
ditno posredništvo; 6603 Druga zavarova-
nja, razen življenjskega; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46717

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01967 z dne 1. 8. 1996 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZA KOVINSKE
MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, p.o.,
Lepi pot 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/00386/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodopivec Franc, razrešen 31. 3.
1996; direktor Vehovar Leopold, prof. dr.,
Ljubljana, Bognarjeva pot 5, imenovan 1. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-46718

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09697 z dne 14. 8. 1996 pri
subjektu vpisa AUTO PERFORMANCE,
Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
proizvodnjo, servis in zastopstva, d.o.o.,
Mlakarjeva 7, Kamnik, sedež: Mlakarje-
va 7, Kamnik, pod vložno št. 1/02256/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, pooblastil za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5288576
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelj: Pirc Denis, Kamnik, Mla-

karjeva 7, vstop 25. 7. 1989, vložek
1,590.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Butschkau Helmunt, izstop 30. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pirc Denis, razrešen 30. 5. 1994 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1996: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 351 Grad-
nja in popravilo ladij, čolnov; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami,, priborom; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6603 Druga zavarovanja, razen življenjske-
ga; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7310
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Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 926
Športna dejavnost; 92621 Dejavnost marin.

Rg-46721

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03867 z dne 17. 9. 1996 pri
subjektu vpisa JOKMI, podjetje za mon-
tažo visečih krožnih transporterjev,
d.o.o., Ljubljana, Beblerjev trg 8, sedež:
Beblerjev trg 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/15718/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5574773
Firma: JOKMI, podjetje za montažo

visečih krožnih transporterjev, d.o.o.,
Šmartinska c. 15, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Šmartinska c. 15

Rg-46724

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04556 z dne 9. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28448/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5971390
Firma: ŠAGER & REMEC, marketing,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ŠAGER & REMEC,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Remec Anton, Ljubljana,

Na Herši 16, vstop 2. 9. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šager Mihael, Ljubljana, Vrtača 5a, vstop 2.
9. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Remec Anton, imenovan 2. 9. 1996, po-
trebuje soglasje družbenikov za sklepanje
kreditnih pogodb ter pogodb za pridobitev
ter odsvojitev nepremičnin, kolikor vred-
nost poslov presega 20.000 DEM; direktor
Šager Mihael, imenovan 2. 9. 1996, potre-
buje soglasje družbenikov za sklepanje kre-
ditnih pogodb ter pogodb za pridobitev ter
odsvojitev nepremičnin, kolikor vrednost
poslov presega 20.000 DEM.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-

li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 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; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-

mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-46728

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04397 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MODIMEX, Trgovina, go-
stinstvo, turizem, d.o.o., Ljubljana, Do-
lenjska cesta 244, Ljubljana, pod vložno
št. 1/22690/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5752183
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Mesič Salko, Domžale, Miklošičeva
1d, imenovan 14. 8. 1996; direktor Mešić
Salko, Modriča, BIH, 27. juli br. 15, razre-
šen 14. 8. 1996.

Rg-46731

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05033 z dne 17. 10. 1996 pri
subjektu vpisa PLESKARSTVO TRIŠIČ
& Co., storitve in trgovina, d.n.o., Ljub-
ljana, Mazovčeva pot 11,  sedež: Mazov-
čeva pot 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/26361/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5898749
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Trišič Mara, Ljubljana, Mazovčeva
pot 11, imenovana 26. 8. 1996.

Rg-46734

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05016 z dne 17. 10. 1996
pod št. vložka 1/28507/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5966744
Firma: EASY, trgovina na debelo in

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta Andreja Bi-

tenca 68
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mravlja Majda, Škofja

Loka, Sv. Duh 107, vstop 25. 9. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mravlja Majda, imenovana 25. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Mravlja Jurij, Škofja Loka, Sv. Duh 107,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3428 Št. 46 – 31. VII. 1997

imenovan 25. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1996:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst ste-
kla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatnio opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144

Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
51462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522

Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 46 – 31. VII. 1997 Stran 3429

Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-46735

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05013 z dne 17. 10. 1996
pod št. vložka 1/28503/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5966710
Firma: MAO HUA TRADE, družba za

trgovino, gostinstvo in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: MAO HUA TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Litostrojska 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ye Aiwa in Zhang Suie,

oba LR Kitajska, Hechengzhen Yuanhou-
xiang 14, vstopila 1. 10. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ye Aiwa, imenovan 1. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Mehle To-
maž, Ljubljana, Ob Potoku 6, imenovan
1. 10. 1996

Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1996:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja
sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čoko-
lade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-

geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežga-
nih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s

svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
51462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46736

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05011 z dne 24. 10. 1996
pod št. vložka 1/28530/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5970164
Firma: M.K.T., trgovina in storitve,

d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: M.K.T., d.o.o., Trzin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mengeš, Mengeška 31, Trzin
Osnovni kapital: 2,618.348,35 SIT
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kmetič Mateja, Mengeš, Men-
geška 31, Trzin, imenovana 13. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1996:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-46739

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04970 z dne 15. 10. 1996
pod št. vložka 1/28536/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5966647
Firma: ALT INŽENIRING, družba za

trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALT INŽENIRING,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Logatec, Tržaška 11
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelji: Pungerčar Mojca, Rakek,

Partizanska c. 18a, vstop 17. 9. 1996, vlo-
žek 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Žerjal Vladimir, Postojna, Tržaška c. 54,
vstop 17. 9. 1996, vložek 375.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Šalehar Jurij Bo-
židar, Cerknica, Notranjska c. 25, vstop 17.
9. 1996, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pungerčar Mojca, imenovana 17.
9. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Pos-
redništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina

na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 51462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij, 6713 Po-
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možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
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 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogreb-
ne storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-46742

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05009 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/28552/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5966680
Firma: AAAA, podjetje za trgovanje,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dobrinič Vladimir, Celje,

Škapinova ulica 3, vstop 20. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Strnad Dušan, Videm Dobrepolje, Vi-
dem 47a, imenovan 20. 9. 1996; direktorica
Marđonović Vesna, Ljubljana, Zlatek 6,
imenovana 20. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, razen pri nakupu osnovnih sred-
stev, za kar potrebuje pisno odobritev pro-
kurista.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1996:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-

govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
n drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5143 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-46743

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06102 z dne 14. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CARDIO-TRADE, trgovi-
na, zastopanje in servis medicinskih na-
prav, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 105,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14325/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5542154
Osnovni kapital: 1,708.000 SIT
Ustanovitelja: Grašič Jadranka, vstop

5. 12. 1991 in Grašič Marjan, vstop 15. 9.
1993, oba Ljubljana, Krivec 38, vložila po
854.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grašič Marjan, imenovan 15. 9.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,

tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
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Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-46754

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01306 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KEO, d.o.o., Ljubljana,
Škofljica, Ravenska pot 74, sedež: Raven-
ska pot 74, Škofljica, pod vložno št.
1/19947/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5670756
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996:205

Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
262 Proizvodnja neognjevzdržne keramike,
razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 263 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 264 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 167 Ob-
delava naravnega kamna; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih izdelkov; 282 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 283 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 286 Proizvod-
nja rezilnega in drugega orodja, kjučavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 291 Proizvodnja strojev za pro-
izvajanje in izkoriščanje mehanske energi-
je, razen motorjev za letala in motorna vozi-
la; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
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; 602
Drug kopenski promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter

računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-46755

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01502 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa SOLD, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, finančni inženi-
ring, gostinstvo, turizem, zunanjo trgovi-
no, zastopanje tujih partnerjev....,Ljub-
ljana, Koprska 94, Ljubljana, pod vložno
št. 1/13343/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5522196
Firma: SOLD, računovodske storitve,

proizvodnja, trgovina in gradbeništvo,
d.o.o.

Skrajšana firma: SOLD, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Majde Vrhovnikove

ulica 30
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996:  141

Pridobivanje kamnin; 142 Pridobivanje pe-
ska in gline; 1711 Priprava in predenje vla-
ken bombažnega tipa; 1712 Priprava in pre-
denje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1714 Priprava in pre-
denje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje
in priprava naravne svile ter sukanje in
teksturiranje sintetične ali umetne filament-
ne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukan-
cev; 1717 Priprava in predenje drugih tek-
stilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bombaž-
nega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene
mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Pleme-
nitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvod-
nja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov
iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izola-
torjev in izolacijskih elementov iz kerami-
ke; 2624 Proizvodnja druge tehnične kera-

mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 1630 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2651 Proizvod-
nja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja bru-
silnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objek-
tov in delov objektov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
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semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471

Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-

vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 92623
Druge športne dejavnosti; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-46756

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01506 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KALAN TRADE, Podjetje
za prodajo in servisiranje vozil, d.o.o.,
Šetinova 4, Medvode, pod vložno št.
1/08399/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-46757

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01533 z dne 7. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AVEC, Bruketa & co., Pod-
jetje za izobraževanje in storitve na jezi-
kovnem in računalniškem področju,
d.n.o., Ljubljana, Kunaverjeva 14, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža ter dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
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Matična št.: 5383374
Sedež: Ljubljana, Brilejeva 15
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1996: 221

Založništvo; 511 Posredništvo; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina n drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje.

Rg-46761

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02039 z dne 27. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28070/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5944732
Firma: EURO DIRECT SERVIS - EDS,

podjetje za trgovino, posredovanje in za-
stopanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 184
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: EURO DIRECT SERVIS,

d.o.o., Nova Gradiška, Hrvaška, Trg kralja
Tomislava 3, vstop 19. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mitrovič Tomislav, Ljubljana, Voš-
njakova 4/a, imenovan 19. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
51462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 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; 7481
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Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-46762

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02058 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SKAPIN, storitve, d.o.o.,
Spomeniška pot 9, Ljubljana-Šentvid, pod
vložno št. 1/16902/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5687462
Firma: KALMAN, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KALMAN, d.o.o.
Ustanoviteljica: Toplak Pavel, izstop

26. 4. 1996; Toplak Marija, Ljubljana, Spo-
meniška pot 9, vstop 26. 4. 1996, vložek
1,508.720 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46767

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02450 z dne 27. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PRO UNIVERZUM, pod-
jetje za zunanjo in notranjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18723/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti, zastopnikov in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5620473
Osnovni kapital: 5,841.600 SIT
Ustanoviteljica: Elezovič Ljiljana, Ljub-

ljana, Prušnikova 2, vstop 17. 5. 1996, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Elezovič Ljiljana, imenovana 17. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996: 183
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
191 Strojenje in dodelava usnja; 1910 Stro-
jenje in dodelava usnja; 192 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 193 Proizvodnja obutve; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-

novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 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; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52473 De-
javnost papirnic; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 744 Ekonomsko propagi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-46768

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02529 z dne 27. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28072/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5950210
Firma: NORIK - TEC, družba za trgo-

vino, proizvodnjo in inženiring, d.o.o.

Skrajšana firma: NORIK - TEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Martinčeva 6a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Milan, Ljublja-

na, Brilejeva ulica 12, vstop 17. 5. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Metljak Rado, Ljubljana, Martinčeva
ulica 6a, vstop 17. 5. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zupančič Milan, imenovan 17. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Metljak Rado, imenovan 17. 5. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galavanizacija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in kr-
miljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
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električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 3350 Proizvod-
nja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove dele; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 8042 Drugo izobra-
ževanje.

Rg-46771

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03177 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ARKADENA, d.o.o., avtor-
ske storitve in trgovina, I.O.C. Trzin, Bro-
dišče 23, Mengeš, sedež: I.O.C. Trzin,
Brodišče 23, Ljubljana, pod vložno št.
1/25466/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča popravni sklep Srg 1492/96 zaradi se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5847494
Sedež: Mengeš, I.O.C. Trzin, Bro-

dišče 23

Rg-46772

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03178 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MST, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Trzin, Blatnica 1/a, se-
dež: Blatnica 1/a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14075/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 14369/94 zaradi
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5539021
Sedež: Domžale, Blatnica 1/a

Rg-46775

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19982 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LES COMPANY, d.o.o.,
Ljubljana, Močilnikarjeva 19, podjetje za
trgovino, turizem in gostinstvo, sedež:
Močilnikarjeva 19, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo skrajšane firme, zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5573645
Skrajšana  firma:  LES  COMPANY,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Sunajko Janja, Ljubljana,

Močilnikarjeva 19, vstop 20. 12. 1993, vlo-
žek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bednarčuk Josip, TRN, Laktaši, Kozar-
ska 24, vstop 23. 12. 1993, vložek 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Sunajko Gorazd, Ljubljana, Močilni-
karjeva 19, imenovan 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1996: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-46781

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04462 z dne 15. 10. 1996 pri
subjektu vpisa M banka, d.d., Dunajska
cesta 107, Ljubljana, pod vložno št.

1/18727/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča predsednika in namestnika predsedni-
ka nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5607957
Člana nadzornega sveta: Klemenčič

Alojzij, vstopil 14. 11. 1994 in imenovan za
predsednika ter Novak Janko, vstopil 14.
11. 1994 in imenovan za namestnika pred-
sednika.

Rg-46785

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00513 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MLACOM, družba za pro-
izvodnjo in trgovanje z računalniškimi si-
stemi, d.o.o., Ljubljana, Koželjeva 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02200/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5287677
Ustanovitelja: Mlakar Vesna, izstop 5.

10. 1995; Mlakar Marko, Logatec, Cesta
talcev 8, vstop 1. 8. 1989, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mlakar
Mojca, Ljubljana, Česnikova ulica 12, vstop
19. 1. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1996:
2222 Drugo tiskarstvo; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 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; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno 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 ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
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prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvo-
di; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 51462 Trgo-
vina 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 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;

55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-46786

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02713 z dne 16. 10. 1996
pri subjektu vpisa ADRIA KOMBI, na-
cionalna družba za kombinirani promet,
d.o.o. & drugi  k.d., Ljubljana, Tivolska
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/11923/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo vložkov pri komanditistih, spre-
membo naslova zastopnika, uskladitev de-
javnosti in izbris osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5486378
Ustanovitelji: ALPETOUR, podjetje za

mednarodni in domači transport, p.o., Škof-
ja Loka, Titov trg 4b, vstop 8. 10. 1990,
vložek 2,105.750 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; TRANSPORT KRŠKO, p.o.,
Krško, Cesta krških žrtev 133, vstop 8. 10.
1990, vložek 2,105.750 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; VIATOR KOTRANS, d.o.o.,
Ljubljana, Dolenjska 244, vstop 28. 1.
1991, vložek 2,105.750 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; INTEREUROPA, d.d., Ko-
per, Vojkovo nabrežje 32, vstop 8. 10.
1990, vložek 2,105.750 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; SERVISTRANSPORT, d.d.,
Zagreb, Vodovodna 20a, vstop 8. 10. 1990,
vložek 2,105.750 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; HANGARTNER G.m.b.H. Vil-
lach, Gummern 5 HRB 446, vstop 8. 10.
1990, vložek 2,105.750 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; AVTO-KOČEVJE, d.o.o.,
Kočevje, Kidričeva 6a, vstop 8. 10. 1990,
vložek 2,105.750 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; AVTOPREVOZ, d.d., Tolmin, Po-
dljubinj 89f, vstop 8. 10. 1990, vložek
2,105.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Svetek Rok, Ljubljana, V Murglah
67e, imenovan 3. 4. 1991, zastopa in pred-
stavlja družbo v skladu s statutom in po-
slovnikom družbe.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1996: 511
Posredništvo; 6010 Železniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavno-

sti drugih prometnih agencij; 7230 Obdela-
va podatkov; 7440 Ekonomsko propagira-
nje.

Rg-46788

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03240 z dne 5. 11. 1996 pod
št. vložka 1/28569/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5952492
Firma: BECERA, storitve in inženiring,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. ju-

nija 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rakar Bojan, Ljubljana,

Kregarjeva 21, vstop 19. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rakar Cilka, Ljubljana, Kregarje-
va 21, imenovana 19. 6. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1996:
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 29720 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov
in žic; 31500 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51700
Druga trgovina na debelo; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 72300 Obdelava podatkov; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Pod-
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jetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-46789

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03474 z dne 16. 10. 1996
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
POLJANE, Šaranovičeva 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/00179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5083494
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Rednak Ivan, razrešen 31. 5. 1995;
zastopnica Kokalj Darja, Ljubljana, Martina
Krpana 28, imenovana 14. 5. 1996 zastopa
brez omejitev kot ravnateljica.

Rg-46790

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03634 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/28550/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5953154
Firma: GRUDEN CLASSIC, storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GRUDEN CLASSIC,

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

govornostjo
Sedež: Preserje, Podpeč 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gruden Peter, Preserje,

Podpeč 21, vstop 4. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gruden Peter, imenovan 4. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1996:
341 Proizvodnja motornih vozil; 342 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic, polprikolic; 343 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
511 Posredništvo; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hra-
ne (catering); 602 Drug kopenski promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavno-

sti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 711 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-46792

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03746 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TANGO CORPORATION,
zastopstvo, trgovina in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Trdinova ulica 9, sedež: Trdi-
nova ulica 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/18233/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5874211
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šmid Stanko, razrešen 27. 6. 1996,
direktorica Klemenc Branka, Ravne na Ko-
roškem, Tolsti vrh 137, imenovana 27. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-46794

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04657 z dne 8. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TIBORA, uvoz, izvoz, trgo-
vina, d.o.o., Jerančičeva 1, Ljubljana, se-
dež: Jerančičeva 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14314/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5548462
Firma: TIBORA, uvoz, izvoz, trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Mengeš, IOC Trzin, Blatnica 14

Rg-46798

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05044 z dne 29. 10. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA  NAROD-
NEGA HEROJA RAJKA, p.o., Log 19,
Hrastnik, pod vložno št. 1/00986/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5089905
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Hameršak Davorina, razrešena 2.
10. 1996 kot pomočnica ravnatelja; zastop-
nica Ladiha Belinda, Hrastnik, Log 28/a,
imenovana 3. 10. 1996, v času odsotnosti
ravnatelja zastopa zavod neomejeno (na
podlagi pooblastila ravnatelja).

Rg-46805

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18300 z dne 11. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa HN TRADE- ENGENERING, tr-
govsko podjetje na debelo - Ljubljana,
d.o.o., V dolini 13, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03183/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5328144

Firma: HN TRADE, trgovsko podjetje
na debelo Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: HN TRADE, Ljublja-
na, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,638.000 SIT
Ustanovitelja: Noč Davor, Bled, Kori-

tenska 13, vstop 24. 11. 1989, vložek
819.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hočevar Janez, Ljubljana, V dolini 13, vstop
24. 11. 1989, vložek 819.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-46806

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20020 z dne 4. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LIMITA, d.o.o., Export-Im-
port-Zastopstva, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, Mlinska pot 20, Ljub-
ljana-Črnuče, pod vložno št. 1/17987/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo skrajšane firme, sedeža, osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5639484
Skrajšana firma: LIMITA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Šlandrova 10
Osnovni kapital: 1,578.000 SIT
Ustanoviteljica: Terlep Suzana, Ljublja-

na-Črnuče, Mlinska pot 20, vstop 23. 1.
1992, vložek 1,578.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1996: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
192 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in
kartona; 252 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževa-
nje.

Rg-46807

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01007 z dne 4. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MY WAY, podjetje za sto-
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ritve, marketing in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Šmartinska 64/b, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15808/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5573726
Firma: MY WAY - STERLE & CO.,

podjetje za storitve, marketing in trgovi-
no, d.n.o.

Skrajšana firma: MY WAY - STERLE
& CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Sterle Anton in Sterle Na-
taša, oba Ljubljana, Šmartinska 64/b, vsto-
pila 13. 9. 1993, vložila po 4.000 SIT, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-46812

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01018 z dne 12. 7. 1996 pri
subjektu vpisa HN TRADE, trgovsko pod-
jetje na debelo Ljubljana, d.o.o., V dolini
13, Ljubljana, pod vložno št. 1/03183/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5328144
Ustanovitelj: Noč Davor, izstop 5. 2.

1996; Hočevar Janez, Ljubljana, V dolini
13, vstop 24. 11. 1989, vložek 1,638.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Noč Davor, razrešen 12. 2. 1996; di-

rektorica Bonifer Anica, Ljubljana, Pod hri-
bom 55, imenovana 12. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Rg-46813

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01365 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ALEGRA, Modno, grafič-
no, tekstilno oblikovanje, svetovanje, tr-
govina in storitve, d.o.o., Brezovica, Log,
Loška 12, Brezovica pri Ljubljani, sedež:
Log, Loška 12, Brezovica pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/23310/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5787840
Firma: ALEGRA, nepremičnine, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALEGRA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cigaletova 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bolčina Milojka, izstop 18.

3. 1996; Zubčič Elizabeta, izstop 18. 3.
1996; Krznar Zvone, Kranj, Rudija Papeža
1, vstop 18. 3. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bolčina Milojka, razrešena 18. 3.
1996 kot članica upravnega odbora; zastop-
nica Zubčič Elizabeta, razrešena 18. 3. 1996
kot članica upravnega odbora; direktor Krz-
nar Zvone, imenovan 18. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996:
171 Priprava in predenje tekstilnih vla-
ken; 172 Tkanje tekstilij; 173 Plemenite-

nje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja
drugih tekstilij; 177 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih izdelkov; 181 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 516 Trgo-
vina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost
hotelov; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-46819

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01988 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM
DOMŽALE, Mestni trg 2, Domžale, pod
vložno št. 1/13183/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5500931
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Grošelj Janez, razrešen 18. 1. 1995;
direktor Svoljšak Janez, Dob pri Domžalah,
Ulica 7. avgusta 38, imenovan 18. 1. 1995,
zastopa brez omejitev.

Rg-46820

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02005 z dne 11. 7. 1996
pri subjektu vpisa KDD - CENTRALNA
KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA, del-
niška družba, Slovenska 56, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25989/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5893194
Sedež: Ljubljana, Trg republike 3

Rg-46821

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02391 z dne 26. 6. 1996 pri
subjektu vpisa INTERTRANS, mednarod-
na špedicija, d.d., Ljubljana, Tivolska 50,
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Ljubljana, pod vložno št. 1/01590/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5091802
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sečnik Peter, razrešen 30. 4. 1996;
direktor Svetek Rok, Ljubljana, V Murglah
67e, imenovan 30. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-46828

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02667 z dne 26. 6. 1996 pod
št. vložka 1/25079/04 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5824699002
Firma: EUREST, Podjetje za gospodar-

ske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljublja-
na-podružnica Celje, Čopova 24, Celje

Skrajšana firma: EUREST, d.o.o., Ljub-
ljana-podružnica Celje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Celje, Čopova 24
Ustanovitelj: EUREST, Podjetje za gos-

podarske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljub-
ljana, vstop 20. 5. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ludvig Gorazd, Celje, Cesta na grad
45, imenovan 20. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev kot vodja podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1996:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v tičilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Rg-46831

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02859 z dne 27. 6. 1996 pri
subjektu vpisa CESTIM, gozdarstvo in
gradbeništvo, d.o.o., Bloška polica 14,
Grahovo, pod vložno št. 1/26858/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5914507
Dejavnost, vpisana dne 27. 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, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano

za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov.

Rg-46832

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02862 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ENERKON, zastopanje, in-
ženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o.,
Kamnik, Slatnarjeva 12, Kamnik, pod
vložno št. 1/12603/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5500516
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Poljak Igor, razrešen 7. 6. 1996; pro-
kurist Bizjak Robert, Kamnik, Slatnarjeva
12, razrešen 7. 6. 1996 in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-46834

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02881 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa DINAR, d.o.o., podjetje za
trgovino, inženiring, storitve, turizem, zu-
nanjo trgovino in zastopanje tujih part-
nerjev Ljubljana, Koprska 94, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09792/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5437385
Firma: DINAR, finančno računovodski

inženiring, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelj: Dežnak Ivan, Ljubljana,

Cesta v Mestni log 36, vstop 15. 11. 1990,
vložek 915.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Dežnak Nuša, izstop 5. 6. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Dežnak Nuša, razrešena 5. 6. 1996;
zastopnik Rozman Dejan, Ljubljana, Poklu-
karjeva 20, imenovan 5. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot pomočnik direk-
torja.

Rg-46836

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02885 z dne 12. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28159/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5950759
Firma: DELKO, elektronske kompo-

nente, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DELKO, d.o.o., Ljub-

ljana,
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152, Ha-

la D
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petrač Mitja, Koper, Roz-

manova 3, vstop 5. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrač Mitja, imenovan 5. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996: 511
Posredništvo; 5143 Trgovina na debelo z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 517 Druga trgovina na debelo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.

Rg-46838

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02887 z dne 27. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28083/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5950775
Firma: M & S - ING, podjetje za grad-

beni inženiring, nadzor, arhitekturo in de-
sign, d.o.o.

Skrajšana firma: M & S - ING, d.o.o
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Zaloška 159
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Matko Stojan, Ljubljana,

Trubarjeva cesta 11, vstop 29. 5. 1996, vlo-
žek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kajin Boris, Ljubljana, Črtomirova
ulica 21/c, vstop 29. 5. 1996, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Matko Stojan, imenovan 29. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ka-
jin Boris, imenovan 29. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996: 221
Založništvo; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Po-
sredništvo; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 701 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti.
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